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ADATOK A bágyoni unitárius egyházközség történetéhez 

II. RÉSZ 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG ANYAGI ÉRTÉKEI 

1 Épületek 

1.1 Templomok 

1.1.1 A régi templom 
„A bágyoni unitárius Ekklésia első temploma építésének idejéről a jegyzőkönyvekben 

semmi biztos adat nincs. /.../ Kénosi Tőzsér János feljegyezte, hogy a régi templom kétrészletű 
volt; t.i. egyik része bolthajtásos, a másik mennyezetes s mindkettő kővel volt kipadolva”.1 Az 
egyik részt 1668-ban építették, illetve toldották a másik mellé, mert ugyanabban az 
évben „templom-takarításról” van feljegyzés. 

„A templom ajtaja előtt való pitvar” - Uzoni Fosztó István feljegyzése szerint- 
Ajtai Kovács Jakab idejében, 1732-ben épült. 

Javításokat végeztek:  
1757. május 18. - július 5. között újrafödték a templomot; 1771-ben 

javításokat végeztek, amikor 20 Ft-ért a templomot fehérre meszelték, 1791-ben 
pedig hasonlóan 3 Ft 60 kr.-ért végeztették el a meszelést. 

1.1.2 A mai templom 
1809-ben épült a ma is álló templom. Ez a régi helyett „új fundamentumából 

vagyon építtetve, cseréppel fedettetett, stakatúros mennyezettel, új kőtemplom, mely kezdett 
épülni 1809-ben, bevégeztetett 1810 ikben”.2 5 nagy ablak 
világosítja a templomot. A falban metszett írás 
olvasható: „Iső Ferencz Császár alatt. Az Egy Isten 
tiszteletére, a Bágyoni Unitarius Ekkla építtette 1809”. A 
templom közepén, a bejáró ajtó fölött van egy 
„Éneklő deszka kar”, melyen volt egy „kék festékes Sarkon 
Forduló Pulpitus”. Ezen két énekeskönyvet lehetett 
találni: Almási János 1723-ban írt egy 

Zsoltárkönyvet, valamint Vagyas Zsigmond és Csép Mihály egyházfisága idején 
vásároltak egy „dicséretes könyvet”, mely kéziratos. E kar fölött kőfalon zöld 

                                                 
1  - KerMagv 1895/ 30 Füz. 45. old. 
2  - TAKPVJ - 1817. 
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betűkkel írva a következő feliratot lehetett olvasni: „Énekeljetek az Úrnak új éneket. 
Efa 42:20”.3  

A templomépítésre vonatkozó szerződést 1808-ban kötötték meg. Tudjuk, 
hogy a templomépítés céljából az egyházközség 3 darab földjét tette zálogba, 
melyek még 1817-ben nem voltak visszaváltva. Ekkor a vizsgálószék 
nyomatékosan felhívta az egyházközség figyelmét, hogy a legrövidebb időn belül 
váltsák vissza a zálogba helyezett területüket, de az 1809. évi pénznek 
megfelelően. 

A templomépítés részletekben történt, és nem kellemetlenség mentesen. Az 
egyik kőműves, Szász János volt, aki egy adott idő után elment, hogy visszahívja 
társát, amiből arra következtetek, hogy valamilyen okból kifolyólag megtagadták a 
munkát. A kőműves munkákat még be sem fejezték, de hozzáfogtak a portikus4 
alapjainak kiásásához is, melynek építését Szász József fejezte be. 1810-ben 
fejezték be a kőművesek a templom mennyezetét, és Szász János feltette a 
templomra az utolsó cserepet. A kupás cserepek lekenését 1815-ben végezték el, a 
templom meszelésére azonban csak 1818-ban került sor.  

A templom falába berakott vasazást Prodán János, a lakatos munkákat 
„Árkosi” mesterember végezte, az ácsmunkákat pedig Kovács István ácsmester 
irányította.  

A templomépítés költségeivel kapcsolatosan csak részleges kiadásokkal 
találkozhatunk, ami lehetetlenné teszi a végső kiadási szám megállapítását. 
Hasonló a helyzet a fedezetet illetően is. Itt azonban annyival tudunk többet, hogy 
a zálogba adott földek mellett az egyházközség saját forrásaira is támaszkodott, 
melyeket az erdő- és a föld jövedelmekből teremtett elő. Hasonlóan a közös 
adakozás első jeleit is felfedezhetjük, amikor „3 ono Rforintot /.../ a jelen való 
szükségre nézve minden fizető tag köteles az építkezések javára befizetni”.5 Az összefogás 
jeleként végre elkészült a „46 öl hosszú és 32 öl széles” új templom. 

1.1.3 A templomon végzett javítások 
Szinte évente egyszer, de esetenként többször is a viharos időjárás miatt 

károk keletkeztek a templom tetőzetében, melyekre vonatkozóan sokszor csak a 
pénztári kiadások szűkszavú megjegyzéseiből következtethetünk. (Ezeket, a kisebb 
javításokat, egy összesítő kimutatásban közölök táblázatban. )Azokat az éveket 
azonban, amikor nagyobb méretű templomfödést végeztek, megemlítem a nagyobb 
javítások sorában.  

A templomjavítások sora tulajdonképpen a tetőzet javításával kezdődött 
1830-ban, amikor 4000 cserepet vásároltak 100 RFt-ért, amit a mesterek 30 RFt-ért 
raktak fel 1831-ben. 
1843- Már nagyon sok bosszúságot okozott a templom cserépfödele 

                                                 
3  - 1. K. - 1817. 
4  A templomhoz csatolt bejárati részről van szó.  
5  - 2. KJK – 1811. augusztus 20. 
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ig az egyházközség vezetőségének, hiszen szinte évről-évre 
gondoskodniuk kellett a cserepek pótlásáról. A jelzett évben a 
keblitanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy bádogra fogja 
kicseréltetni a cseréptetőzetet. A kezdeményezést elég nehezen 
léptették életbe, mert a javítást illetően teljes összhangot kellett 
teremteniük a keblitanácsban, majd ezt a véleményt a közgyűléssel is el 
kellett fogadtatniuk.  

Sikeresnek bizonyult a stratégia, mert március 28.-án nemcsak 
a templom bádoggal történő újrafödését, hanem annak megvalósítását 
is sürgősen ajánlották. Nem szabad azonban a tetőzet teljes 
kicserélésére gondolnunk, hiszen eredetileg csak a torony felőli oldalt 
akarták bádogoztatni.  

Az egyházfik kötelességévé tették, hogy a legközelebbi 
alkalommal menjenek Tordára, és vásárolják meg a szükséges deszka 
anyagot. A határozatban olvasható, hogy amennyiben nem találnának, 
akkor a „hasdátból alku szerént is venni kötelesek”.6 A sikeres döntés 
megszületett ugyan, de fennakadások voltak a kivitelezésben, hiszen 
júniusban még nem kezdődtek meg a munkálatok, s a keblitanács még 
mindig a károkat szemlélte. A romlás olyan méreteket öltött, hogy a 
mennyezet is beázott.  

A szerződést Zelinek Ferenc tordai bádogossal kötötték meg, 
aki „köteles lesz a legfáinabb bádoggal a munkát megkezdeni”.7 

1851 Nemcsak a tetőzeten voltak javítanivalók, hanem „maga a 
templom is megmocskosodott a fejérségbe, annál fogva azt is megmeszelni szükség 
volna”.8 Erre a célra 15 véka meszet vásároltak, mesterembert kerestek 
és elvégeztették a templom meszelését. 

1854 Nagy Mózest és Baranyai Jánost bízta meg a keblitanács, hogy 
cserepet vásároljanak. A munka elvégzésére a tordai Érsek Jánost 
fogadták meg, akinek az elvégzett javítási munkálatokért 50 Ft-ot adtak 
„váltóban”. Kötelességévé tették, hogy mindenütt forgassa meg a 
templomon a cserepeket, a kupás cserepeket vakolja újra. Pontos 
munkát kellett végeznie, mert „hogyha a munkát elhibázná s hibásan 
készítené, pénze elhúzatik”.9  „Feljegyeztetni határoztatott azok nevei, akik jó 
szívvel, vagy legalább a megszólításra cserépért Kolozsvárra mentenek”.10 21 
személy ment cserépért, de nem tudom, hogy ez ugyanannyi szekeret 
jelentett-e! Sajnos, az sem derül ki, hogy a templom újrafödéséről, 
vagy csak részleges javításáról volt szó. 

1859 A szél a templom tetőzetében nagy kárt okozott, s leverte még a 

                                                 
6  - 3. KJK – 1834. március 28. 
7  - 2. I. 1843. április 13. 
8  - 3. KJK – 1851. április 13. 
9  - 3. KJK 1854. március 17. 
10  - 3. KJK 1854. március 17. 
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kupás cserepeket is. A déli oldalt teljes mértékben újra kellett födni, 
amit csak mesterember végezhetett el. A mester mellé az egyházközség 
biztosította a napszámosokat. 

1876 Az egyházközségnek nem volt elegendő pénze arra, hogy a 
templomjavítást elvégezhesse. Az a gondolat született, hogy 100 Ft-ot 
kölcsönözzenek a község pénztárából. A gondnokot megbízták az ügy 
lefolytatásával, aki elvette a pénzt, és jelezte is a keblitanácsnak, hogy 
sikerrel járt, mert, amennyiben sikerül az egyházközségnek még ebben 
az évben visszaadni a kölcsönt, akkor nem kell fizessenek érte kamatot. 
A javítás gondolata már 1868-ban megszületett, csak kivitelezésében 
mindig valamilyen akadályba ütközött. A jelzett évben hozzá is fogtak 
az anyagiak előteremtéséhez, de a szükséges fedezet valami miatt 
mindig váratott magára. 

1890 Egy nagyobb méretű templomjavításnak lehetünk a szemtanúi. 
A tetőzet megrongálódása miatt a templom romlása is olyan 
előrehaladott állapotba került, hogy a „stakaturra” esett rá az eső, ami 
miatt az nagyon közel állt a beszakadáshoz. Az is nyilvánvaló volt, 
hogy a pléhezésnél egy helyen folyt be az eső, aminek novemberben az 
lett a következménye, hogy egy helyen le is zuhant a mennyezet. 
Megkeresték a tordai bádogos mestert, akivel megegyeztek a javítás 
összegében. A tárgyaláson azonban csak 5 keblitanácsos és a kántor 
volt jelen, s mert a javítást nem lehetett elnapolni, Felinch Henrich 
mesterrel megegyeztek, hogy kicseréli a hibás bádogot, visszarakja a 
felbomlott cserepeket. A mester a bádogos munka elvégzését 
négyzetméterenként 3 Ft 50 Kr.- ért vállalta el.  

A javítási munkálatok elvégzése érdekében ekkor is 
elmaradhatatlan volt a pénzügyi számvetés, vagyis a kiadások 
számszerű felsorakoztatása. A gondnok és az egyházfik felszólítását 
követően kiderült, hogy a kiadások fedezésére nem volt elegendő pénz. 
Meglevő forrásaikhoz nyúltak, s elrendelték a lelkész fabérének a 
levágását, hogy az abból megmaradó fákat elárverezhessék.  

1890 júniusában már olyan nagy méreteket öltött a templom 
károsodása, hogy Csegezi László esperes-lelkész „szánalmasnak” 
nevezte. Kiderült, hogy nem tudták előteremteni a szükséges pénzt, s a 
sikeres megoldás ismételten a kölcsönkérésben vált lehetővé. 

A kőműves munkákat Borbély József, az ácsmunkákat pedig 
Árkosi György végezte. A vizsgálószék megállapította, hogy az 1890. 
évben a templomot kívül-belül megmeszelték „s a beszakadt boltozatok 
kijavíttattak úgy, hogy a templom jelenleg igen tehetős, csinos külsővel bír”.11 

1893 Meghasadt a templom, torony felőli része. A gondnok és a 
belsőemberek Sas József tordai mestert keresték meg, akivel 
megállapodtak, hogy átfúrják a templom falait és megvasazzák. Az 

                                                 
11  - 1. K. - 356. old. 
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északi részen cementes anyaggal javították ki a falat. 
1898 A szél annyira kifödte a templomot, hogy kb. 1000 cserép volt 

szükséges a hiányok pótlására. A keblitanács előrelátó volt, és 
megbízta a gondnokot, hogy amennyiben a meghatározott mennyiség 
nem lenne elegendő, akkor gondoskodjon annak érdekében, hogy minél 
hamarabb ki lehessen javítani a hibát, s az által a későbbi romlások 
útját állhassák. A cserepek átforgatását Petrés János végezte el. 

1905-ben a templom legnagyobb méretű javítását végezték. A javítási 
gondolat és szándék már 1903-ban megszületett, hiszen ekkor tették az első kézzel 
fogható lépést. Hozzá fogtak a pénzalap megteremtéséhez, s ennek köszönhetően 
ekkor már 1224 Korona 32 Fillér volt a templomjavítási alapban. 1904 
februárjában kiderült, hogy 1800 korona volt ugyan, de ebből csak 400 volt 
készpénzben. Augusztusra engedélyt kaptak a Főhatóságtól a javítások véghez 
vitelére, és az volt az általános döntés, hogy a tavasz folyamán el is kezdik a 
javítási munkálatokat. 

A templomjavítási „előtárgyalásokat” 1904-ben folytatták, amikor 1 Korona 
60 Fillért költöttek a szerződés megkötése után. Ebben az évben a vizsgálószék is 
megjegyezte, hogy az egyházközség megkötötte a templom-javítási szerződést.  

1905. március 26.-án már 4 jelentkező volt a templomjavítási munkálatok 
elvégzésére, akik közül a keblitanács 5200 Koronáért Fajk Mihállyal állapodott 
meg. Nagyon pontos, mindenre kiterjedő szerződést olvashatunk, ami 
egyértelműen a munkálatok maradéktalan elvégzését szorgalmazta. A szerződést 6 
személy hitelesítette. 

1905. június 1-én a Fajk Mihály által készített javítási terv alapján Száva 
Gergely és társa a munkát kivállalta, de a keblitanács a szerződésen máris javítani 
akart. Csak a jó szándék tapasztalható az előtárásban, és ennek érdekében kérték, 
hogy a költségvetést ennek függvényében módosítsák, amennyiben a mennyezet és 
a falak repedései komolyabb javítást igényelnek. A mennyezet rossz állapotára 
Csegezi László lelkész is felhívta a figyelmet a köri gondnoknak címezett 
levelében, melyben mintegy figyelmeztetésképpen írta, hogy gondolkodni, sőt 
tárgyalni kell a „nehéz mennyezet” átalakításán, mert „jelenlegi mennyezet tán megszolgál 
tíz évig, de tovább nem”.12  

A javításra szánt összeg 1905 júniusában 5259 korona 2 fillérre emelkedett, 
amikor eldöntötte a keblitanács, hogy új javítási tervet készíttet. Retezar mérnököt 
keresték meg, aki többek között a következőket javasolta: A mennyezetet szedjék 
le és helyettesítsék újjal. Az orgona felőli karzatban „ne végződjék bé az ablak, hanem 
kidomborítással szélesedjék ki a kar”.13 A belső portikus emeletét annyira szállítsák le, 
hogy a templom fedele alá kerüljön. Végül pedig a „fedél széke alá a tervbe vett hat 
punt gerenda helyett csak egy tevődjék miután csak egy van megromolva és miután a mennyezet 
is megkönnyülne”.14 

                                                 
12  - 3. I. 1905. május 30. 
13  - 9. KJK – 1905. június 20. 
14  - 9. KJK – 1905. június 20.  
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1905. július 16.-án ismét négy pályázó levele érkezett, akik megtették 
árajánlataikat, és a keblitanács közülük dönthette el, hogy kivel szándékszik 
elvégeztetni a javításokat. 1. Kolozsvári Szász József, 2. Fajk Mihály, 3. Derzsi 
Sándor és 4. Lőrinczi János. A munkát Fajk Mihálynak adták ki, azzal az indokkal, 
hogy a mester 8 %-os engedményt tett, valamint 5 % bánatpénzt (jótállást) 
helyezett letétbe. 

A fenti események alkalmával még csupán 900 Korona hiányzott a 
szükséges összegből, amit a nagy fák eladásából, a templomjavítástól megmaradt, 
de értékesíthető anyagokból, a takarékpénztárban erre a célra betett összegből, és 
kölcsönből akarták biztosítani.  

A javítási munkálatok ellenőrzésére a gondnok mellé egy 6 tagú bizottságot 
neveztek ki: Csép Mihály, Pálfi Mihály, Balog Mihály, Csép Tamás id., Balog 
Márton és Csép S Mózes személyében. Ez a bizottság észrevételezte, hogy az 
újonnan felvakolt mennyezet gerendái nem elég hosszúak. Megkérdezték Retezar 
mérnököt, aki jelezte, hogy amennyiben az egyes gerendából egyik és másik 
oldalon is legalább 15-15 cm fekszik a falon, akkor elegendő hosszúnak 
bizonyulnak arra, hogy a későbbiek során semmilyen aggodalom ne legyen. Abban 
az esetben pedig, ha vaskapcsokkal is ellátják, akkor az egész mennyezetet 
biztonságossá teszik. 

Ez a bizottság észrevételezte, hogy nagyon fontos javítási lépéseket nem 
vettek be eredetileg a szerződésbe, s ezek utólagos felvételét mindenképpen 
alkalmazni kellene. Jónak találta, hogy a „torony alatt a bejáró 
ajtóval szemben levő mellékfal bontassék le és tétessék oda az orgona 
felőli bejáró templomajtó” 15, s helyébe készíttessenek egy újat. A 
bejáratnál a lépcsőt engedjék le a templom padlózatával egy 
szintbe. A költségvetésben nem volt benne a templom 
mennyezetének a lesikálása sem, amit a javító agyaggal akart 
elvégeztetni s azt a bizottság túl nehéznek találta, s nem 
egyezett bele. Észrevették továbbá, hogy nem tűntették el 
kellőképpen a repedéseket, viszont a vakolás sem sikerült a 
legsimábbra, nem beszélve arról, hogy a cserepezést nagyon 
felületesen végezték. A gerendákat is sok helyen túl rövideknek 
találta a bizottság. 

A templomjavítás 1905 novemberében ért véget, de a Bizottság 
megállapításainak köszönhetően a keblitanács komolyan felülvizsgálta az elvégzett 
munkát, és 17 pontban észrevételezték a javítási hiányosságokat. Szigorúan arra 
utasították a gondnokot, hogy, míg a hiányosságok nincsenek kiküszöbölve, addig 
állítsa le a további kifizetéseket. 

A templom belseje 1905-ben kapta meg a mai formáját, hiszen 
gipszdíszeket erősítettek facsavarokkal a mennyezethez, melyeket Wünch Róbert, 
budapesti gyárostól szereztek be. A templom ablakait is ekkor cserélték ki újakra. 
A fenti események után véget is ért volna a templomjavítás, ha nem vette volna 

                                                 
15  - 9. KJK – 1905. október 1. 
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kezdetét egy olyan per, ami éppen a javítási munkálatok felületessége miatt pattant 
ki. Az egyházközség Vezetősége ismét felkérte Retezar mérnököt, de most arra, 
hogy készítsen egy jegyzőkönyvet az elvégzett javításokról. A javítások részletes 
leírását mintegy 8 oldal terjedelemben olvashatjuk, s így egy olyan adatforrással 
állunk szemben, ami alapos betekintést nyújt minden mozzanatra. 

1907-ben Csegezi Gábor gondnok kötelességévé tették, hogy a 
templomjavítással kapcsolatosan minden iratot adjon át az egyházi jogtanácsosnak, 
hogy beindulhasson Fajk Mihály mester beperesítése. Ennek a pernek az 
előzményei azonban 1905. december 13.-ra nyúlnak vissza, amikor Fajk Mihály 
bejelentette, hogy a kivállalt munkát elvégezte, s kéri a számlája kiegészítését. Igen 
ám, de a kiküldött bizottság már megelőzően megtette megállapításait, melyeket 
jegyzőkönyvbe is foglaltak, s az említett 17 pontban nemcsak az el nem végzett 
munka volt megjelölve, hanem az a tény is, hogy a mester a régi anyaggal 
felelőtlenül bánt, melynek következményeként elloptak belőle, s így az 
egyházközségnek kára származott. Ezeken kívül több olyan munkát is elvégzett, 
melyek a szerződésben nem voltak benne, de ugyanakkor még 5 olyan munka 
elvégzését is felvállalta a tavasz (1906) folyamán, melyeket nem végezett el. A 
keblitanács határozottan jelezte, hogy a szerződésben egészen más megállapodások 
vannak, mint amilyeneket Fajk mester hangsúlyozott, s a keblitanács ennek 
ellenére sem volt megelégedve az elvégzett javítási munkálatokkal. 
Kihangsúlyozást nyert, hogy maga a vállalkozó is kifogástalan munka elvégzésére 
vállalkozott. Ugyanakkor beismerte a keblitanács, hogy szóban egy ajtó és két pad 
elkészítéséről is született megelőző egyezség, viszont a jegyzőkönyvben erről 
nincsen semmilyen megjegyzés. 

Az 1905. évi vizsgálószék is hangsúlyozza, hogy az egyházközség 
pereskedik a templomjavítás miatt. Ebből tehát mindenképpen arra következtetek, 
hogy a hat éves per még 1905-ben beindult s 1907-ben, amikor a jogtanácsosnak 
átadták az iratokat, már két éves múltra tekintett vissza. A vizsgálószék nem tudott 
ítéletet hozni a perrel kapcsolatosan, de utasította az egyházközséget, hogy Fajk 
Mihállyal szemben igyekezzenek elrendezni az ügyet, de természetesen úgy, hogy 
előbb rendezze a vállalkozó a hiányosságokat. Ez az év természetesen nem hozta el 
a hozzáfűzött reményeket, mert a vállalkozó elvégezte ugyan a javításokat, 
melyeket ő „ jónak” jelentett ki, az egyházközség azonban most sem volt 
megelégedve velük. A végleges kifizetést megtagadták, aminek következtében 
1906. február 12.-én Fajk Mihály beperelte az egyházközséget. Követelésében még 
286 Korona 40 fillér szerepelt. A tárgyalás idejét február 16-ra rögzítették, s az 
egyházközség arra az álláspontra helyezkedett, hogy a per lebonyolításával Czakó 
László ügyvédet bízza meg, s az egyházközség ki is adta a felhatalmazást. Csegezi 
László lelkész leveléből olvashatjuk, melyet a köri felügyelő gondnokhoz írt, hogy 
az egyházközség gondnoka, Csép Sándor szívesen vállalta volna az egyházközség 
védelmét, de éppen ő, a lelkész volt, aki arra figyelmeztette, hogy ügyvéd nélkül ne 
álljon elő a törvényszéken, mert könnyen „elszólhatja valamiben magát”.16  

                                                 
16  - 8. I. 1906. február 13. 
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1906. március 9.-én tapasztaljuk, hogy a javítási munkálatok „nagyjából 
megfelelnek” az elvárásoknak. Ez azonban közel sem jelentette, hogy a keblitanács is 
meg volt elégedve azokkal, hiszen továbbra is fenntartotta a már ismerős 17 pontot. 
Megtudjuk a keblitanács véleményéből, hogy a mester újabb ígéreteinek nem is tett 
eleget, viszont a felszámolt többletfizetésekből csak a 2., 3.,7.,8., és 9. pontban 
foglaltak voltak eredetileg a szerződésben, a többi pedig a költségvetés egyes 
tételét jelentette. Az el nem végzett munkáért az egyházközség követelt díjat a 
mestertől. A szerződés 4. pontjára hivatkoztak, mely értelmében a munka 
elvégzése után csak 70 %-os lehet a kifizetés, a teljes befejezéskor pedig 80 %-os. 
A hátralékos összeg csak a felülvizsgálat után fizetendő ki, s ha ez utóbbi 
elégedetlenségeket jelez, akkor a 10 % biztosítékképpen vissza kell maradjon. 

1906 júliusában Czakó László jogtanácsos javasolta az egyházközségnek, 
hogy igyekezzenek békés úton elintézni a Fajk ügyet, mert ellenkező esetben 
nagyon sokba fog kerülni az egyházközségnek ez a pereskedés. Több mint 
valószínű, hogy ezeket a keblitanács előző kérésére közölte az ügyvéd, amikor azt 
is jelezte, hogy Pákey építész hajlandó kiszállni 60 korona napidíj ellenében az 
egyházközségbe, hogy ő is felmérje a helyzetet. Lassan a keblitanács is belátta, 
hogy nincs értelme a pereskedésnek, vagy legalábbis elbizonytalanodtak, mert Fajk 
Mihály mestert még egyszer felszólították az elmaradt munka elvégzésére. 
Észrevették, hogy többen rosszul értelmezték a szerződés 4. pontját, s ennek 
következtében egy magas százalékarányt számoltak. Ekkor már úgy tűnt, hogy a 
vélemények megoszlottak, s döntöttek, hogy kifizetik a mestert, és nem perelnek 
tovább. 

Rá egy hónapra még nem fizették ki a kért összeget, hiszen az esperes 
figyelmeztette az egyházközséget, hogy végre rendezze tartozását. A régebbi 
álláspont felerősödött, amikor ismét hangoztatták, hogy csak a 10 % nincs 
kifizetve, bár az egy magasabb összeget képviselt. Tény, hogy a mester bánatpénze 
az egyházközség kezében volt, melynek kiadását 1907. május 27.-én is ahhoz a 
feltételhez kapcsolta az egyházközség, hogy csak az igényelt javítások elvégzése 
után hajtják végre a teljes kifizetést. Ez azonban végül is nem jelentette azt, hogy 
ne igyekeztek volna megegyezésre jutni a mesterrel, amennyiben ő is 
hajlandóságot mutatott volna rá. 

A vizsgálószék határozott utasítást adott az egyházközségnek, hogy 
szűntesse meg a pert, de ahhoz még közel 4 évre volt szükség. 1910. december 18.-
án megszületett a kölcsönös kiegyezés az egyházközség és Fajk Mihály között. Én 
nem értem, s így meg sem magyarázhatom, hogy az egyházközség eddig 
csökönyösen ragaszkodott követeléseihez, mostanra azonban minek köszönhetően 
adta fel olyan könnyen elveit. Az egyezségben az áll, hogy az egyházközség kifizet 
még 200 Koronát a mesternek, valamint 300 Korona bánatpénzből 200 a mestert, 
egy pedig az ügyvédet illeti meg. 1911. január 8.-án lehetett a 6 éves perre pontot 
tenni. 

Az utószó jogán a fenti perben el kellene döntenünk nekünk is, hogy vajon 
kinek volt igaza. Ha elfogultak vagyunk, akkor azt kell mondanunk, hogy a 
keblitanácsnak, mert a javítás minél sikeresebb kivitelezését szorgalmazta. Ha 
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pedig tárgyilagosak maradunk, akkor azt kell kijelentenünk, hogy Fajk Mihálynak, 
de az egyházközség ügyvédjének is, hiszen volt egy néhány olyan vonatkozása az 
egész bonyodalomnak, amiben pl. könnyen elszólhatta volna magát akár a gondnok 
is. 

Az 1905. évi templomjavítás összköltsége 5476 Korona 31 fillér volt, 
amihez hozzá kell adni 1130 Korona 48 fillért. Összesen tehát 6606 Korona 79 
Fillér. 

1913 
A vihar számottevő károkat okozott június 7.-én. A keblitanácsból 12 tag 

amellett szavazott, hogy az egész templomot födjék újra, és csak 3 tag foglalt állást 
a károk kijavítása mellett. Mivel nem sikerült a közgyűlés elé állniuk keblitanács 
egyöntetű véleményével, nagy volt a valószínűsége annak, hogy a közgyűlés 
akarata is másabb lesz, mint a 12 keblitanácsosé. A közgyűlés az arany középutat 
választotta, hogy most egyelőre 3000 gyéresi cseréppel újrafödi az északi oldalt, a 
délit pedig csak átforgatják. A templom teljes újrafödésének legnagyobb ellenzője 
Máté Sándor kántor volt, akire nézve ebben a témában a megfelelő helyen tettem 
már említést. Az egyházközség döntését az esperes is helyeselte és bízott abban, 
hogy „az egyházközség iránt való önzetlen szeretet, a jobbnak és hasznosabbnak az akarása, 

ne pedig az egyéni hiúság és akarat érvényesülése vezesse”17 az egyházközségi tagokat. 
Úgy érzem, hogy többen szerették volna a templom újrafödését, mert ennek 
augusztusban is hangot adtak. Októberben a részbeni födés mellett állást foglalókat 
igazolta a helyzet pillanatnyi megoldása, hiszen a cserepet fizetés nélkül, hitelben 
hozták el Gyéresről, s az október 1 határidő lejárta után, 5.-én még nem találták 
meg a kifizetési megoldást. 

A javítási munkálatokat helybéli mesterembereknek csak július 14.-én 
adhatták ki a sok vita miatt, s a keblitanács hangsúlyozta, hogy a templomfödés 
ellenzői vállaljanak majd felelősséget az esetleges későbbi károkért. Kis János, 
Árkosi András és Árkosi József mestereknek 120 Koronát fizetett az egyházközség 
az elvégett javításokért. 
1923 A templomot kívül-belül renoválták. 

1934 Általános javításokat végeztek. A templomot Tóth Lajos 
tordai mester javította ki: kívül-belül elvégezte a szükséges 
javítási munkálatokat, valamint a tetőzeten is kicserélte a 
megrongálódott cserepeket. A régi, holdfarkú cserepet gyéresivel 
váltották fel, s a templomról lekerült cserepeket a templom 
kőfalára (Lásd: Más építkezések!) rakták. A munka díja 4000 Lei 
volt, anyagokra pedig 5481 Leit költöttek. 

1936-ban 
Elrendelték a templom javítását, s nagy a valószínűsége annak, hogy a két 

évvel azelőtti renoválás nem terjedt ki alaposan a templom többi részére, csupán a 
tetőzet gondos kijavítását végezték el. Az ács- és kőműves munkák költségvetése 

                                                 
17  - 4. I. 1913. július 28. 
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25832 Lei volt, a bádogos munkáké pedig 56638 Lei, ami összesen 82470 Leit 
eredményezett. A fenti költségvetést az Egyházi Képviselő Tanács 70863 Leire 
módosította. A kőműves és ácsmunkákat Székely János, Tóbiás István és Jakab 
József végezték, a bádogos munkát pedig Sánta József. Ebben az évben készítettek 
Uzoni Fosztó István szarkofágja fölé egy védő tetőzetet. Lefestették a templomi 
bútorzatot is, melyet Horváth Gyula református asztalos vállalt el azzal a 
kikötéssel, hogy családját (őt, feleségét és kiskorú fiát) ingyen harangoztassa ki az 
egyházközség elhalálozásuk alkalmával. 

1954 
Az egyházközség keblitanácsa tudomást szerzett arról, hogy a 

templomjavításokat csak minisztériumi engedéllyel lehet végeztetni. 1950-ben 
jelentette a keblitanács, hogy a templom észak-keleti fele megrepedt, s 
kijavításának halogatása későbbi nagyobb kiadást vonhat maga után. A javítási 
költségvetés elkészítésével Kereki András köri felügyelő gondnokot bízta meg az 
egyházközség. Az év azonban már annyira eltelt, hogy nem lehetett kivitelezni a 
javításokat.  

1951-ben terjesztett fel az egyházközség egy kérvényt 50 mázsa cement 
jóváhagyása érdekében, hiszen csak abban az esetben foghatott volna hozzá a 
javítási terv elkészítéséhez. Ekkor sem a kiutalást, sem a javítási engedélyt nem 
kapta meg az egyházközség.  

1953-ban előleget adott Kiss Vilmosnak a templomjavítási munkadíjba, 
viszont nem kaptak meszet, s emiatt a javítás elmaradt.  

1954 májusában elérkezettnek találták az időt arra, amikor hozzáfoghattak a 
javítási munkálatokhoz. Kiss Vilmostól árajánlatot kértek, és egyre jobban kezdték 
sürgetni a javítási munkálatok beindítását. Isten segítségével 1954 nyarán 
befejezték a templomjavítást. A bevételezett, vagy kifizetett összegekről semmit 
sem jegyeztek fel. 

1965 
Január 31.-én kezdődtek meg a javítással kapcsolatos tárgyalások. Az a 

vélemény érvényesült, hogy a hívek nagy része kész áldozatot hozni, hogy 
megújítva láthassa templomát. A lelkész feladata volt olyan mesterembereket 
keresni, akik nemcsak elfogadható ajánlatot tesznek, hanem elfogadható munkát is 
végeznek. A lelkész márciusban jelentette, hogy talált mesterembereket, akik 
megfelelő árajánlatot tettek, de nem „megbízhatók”. Javasolta, hogy Kis Vilmossal 
vegyék fel a kapcsolatot, s amennyiben jónak találják, akkor vele kössenek 
szerződést. Árpilisben minden készüléssel végeztek, a szerződést is megkötötték 
Kis Vilmossal, aki pünkösd 3. napján hozzáfogott a javítási munkákhoz. Év végére 
sikerült befejezni a javítást, amiért 2000 Leit fizettek. 
1983 A templom belsejét az egyházközség nő tagjai meszelték 

ki, amiért saját alapból 10200 Leit fizettek. 1982-ben 
villámcsapás következtében megrongálódott a mennyezet, amit 
ekkor állítottak helyre. 

1986 
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A javítási előtárgyalásokat 1985-ben kezdték el abból az elgondolásból, 
hogy a következő évben itt tartandó Köri közgyűlésre felújított templommal 
lehessen fogadni a vendégeket. Csegezi Mihály gondnok, - mint a lelkészi lakás 
építésénél - itt is elől járt a kezdeményezésben és sikeresen megértette a 
Keblitanáccsal, de a közgyűléssel is, az elvégzendő javítások fontosságát és 
időszerűségét. 1986. május 3.-án már kész tényekkel találkozunk, hiszen a 
javításokat Balaci Lepădattal 70000 Leiért végeztették el, s régi szokás szerint ezt 
az összeget személyre bontották, miszerint fejenként 300-300 Leit fizettek az 
egyházközség fenntartó tagjai. A pénzalap begyűjtését pünkösd 3. napján indították 
el. Július 6.-án érkeztek meg a mesterek, akiknek az egyházközség, szállást és 
élelmet biztosított. Az étkeztetést úgy oldották meg, hogy a gondnok egy hétre 
előre beosztotta a családokat, akik megfelelő időben levitték a szálláshelyre a 
mesterek ennivalóját. A javítási munkálatok megszervezését és irányítását is a 
gondnok látta el. Októberben felszerelték a templomra az új csatornát, ami 
méterenként 110 Leibe került. 

1995 
A nagyméretű templomjavítás gondolatát 1993-ban a lelkész említette, ami 

azonban két évig még szundikált, míg a januári közgyűlésen megszületett a döntés: 
be kell indítani a templom javítását. Az első lépések megtételekor a Főhatósághoz 
fordult 3 millió segélyért az egyházközség, amit meg is kapott, s a szükséges, többi 
pénz előteremtését a hívek személyenkénti 15000 Lei hozzájárulásából fedezték. 
Hamarosan kiderült, hogy a megállapított hozzájárulás csekély a kiadások 
fedezésére, s ezért 24000 Leire emelték.  

1995. április 11.-én a keblitanács tagjai megkötötték a szerződést Mester 
József (volt unitárius lelkész, Mester Ákos fia) mesterrel, aki 11600000 Leiért 
vállalta ki a javítási munkálatok elvégzését. A jelzett összegben nem volt benne a 
szükséges anyag, amit az egyházközség biztosított. Május 5.-én észrevette a 
keblitanács, hogy az anyagi kimerülés szélén áll, s hamarosan fizetésképtelenné 
lesz az egyházközség. Ennek érdekében a Nyugdíj Pénztárhoz fordult a lelkész egy 
kéréssel, melyben 4 millió lei kiutalását kérte a keblitanács. Ezt az összeget nagyon 
kedvező kamattal megkapta, amit a következő évben sikerült is visszaadnia. A 
többletmunka elvégzéséért a mester utólagosan még 400000 leit kért, amit a 
javítást átvevő Bizottság kifizetett. Az egyházközség az 1986. évi gyakorlatnak 
megfelelően biztosította a szállást és az étkezést. 

Amennyiben pontosan számoltam, akkor 19 alkalommal végeztek 
komolyabb javítást a templomon. Ezek mind azt igazolják, hogy fontos volt 
közösségi életük központja. Láthattuk, hogy mennyi aggodalom, vívódás öveste 
ezeket a javításokat, de minden bizonnyal kimondhatom, hogy nem történt gond 
nélkül egyetlen javítás sem. Még, ha nincs is arra árulkodó bizonyíték.  

Kiemelten kezelhetjük a templomjavítások előtárgyalásait. Ez igaz a 20. 
század közepe után is, mert, ha nem is árulkodnak korabeli jegyzőkönyvek alapos 
tervezésről, költségvetésről, vagy éppen átvételi jegyzőkönyvekről, mert valaminek 
köszönhetően elmulasztották ezek elkészítését – egyértelmű, hogy figyelemmel 
követte a keblitanács, de a gyülekezet egésze is a nagyméretű javításokat. Két 
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szempontból: az egyik, hogy olcsó, de ugyanakkor pontos javítási munkát 
végeztessen a keblitanács, másodszor pedig, hogy csakis a megjelölt helyre menjen 
a közösség pénze, és semmiképpen illetéktelen zsebekbe.  

1.2 A torony 
Az egyházközség vitathatatlan büszkeségei közé tartozik a torony. „Egyetlen 

temploma romladozott már kezdettől fogva, de tornya annak sem volt. 
A templomot 1595-ben megújították, de a fatornyot 1673-ig 
használták”.18 Ezek szerint tehát a mai tornyot 1672-1673-ban 
Apafi Mihály fejedelem idejében építették, „Fejér Márton és 
Simonfi János egyházfik buzgalmából, amikor az egy igaz Isten és az ő 
szeretett fia, a Jézus Krisztus erdélyi unitárius eklézsiáinak hűséges 
püspöke nagysolymosi Solymosi Boldizsár volt, mondja az ablakba 
rakott kő felirata”.19  

A torony régi eredetét erősíti az 1817-ben tartott 
püspöki vizsgálószék is, mely szerint a templom „napnyugati 
végiben ragasztva vagyon egy régen épült kőtorony Sendelyes fedéllel, 
melyben 3 harangok vagynak”.20 A torony ékességét a három, 
kőből épült ablakív, valamint a torony oldalán található Nap 
és Fél-hold alatt levő felírat képezi. A felíratok nagyon 
nehezen olvashatók, viszont az évszámok önmagukért 
beszélnek. Északi, Déli és Nyugati oldalon - sajnos hiányosan 
-, de a következő felírat olvasható: „Per tabrum murarum Steph 
Varadi de ... p-tatis om. ... Labor vitae.” A nyugati oldalon: 
„Perindua imamve Mart Feher et Joh Simonfi, an do 1670.” A déli 
oldalon: „Unis veri Dei et filie Iesu Cristi dilecti Ecclesiar Unitar... 
in Transilva positarum eidus episcopus rev Bolth Solymosi den Solymos. Pacem et gratiem Selve 
fidelis.” A Déli oldalon a Nap és Félhold jele alatt a rosszul olvasható felírat Uzoni 
Fosztó István szerint a következő: „Turris fortissima, nomen dominis adseipsam currit et 
axaltabitur”. (Péld 18,10.). Benedek Sándor, volt bágyoni lelkész kutatása szerint, - 
aki Orbán Balázs feljegyzéseire támaszkodott - a jelzett helyen a következő felírat 
áll: „Turris edificatum 1673 regnante illustissimo ac celsissimo Mich Apafio Dei gratia 
principe Regni Trannae Prov XVII. X. Turris fortissima nomen Domini ad ipsum currit justus 
et exaltabitur dignos ope... Domine Benedicto dice...” 

                                                 
18 - Kénosi Tőzsér János - Uzoni Fosztó István I. M. 225. old. 
19 - U. o. 226. Old. Koncz Boldizsár püspökről van szó (1663-1684.) 
20 - TAKPVJ - 1817. 
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1833-ban a tornyot egy emelettel megemelték, és bádoggal födték. Minden 
nagyobb templomjavítás alkalmával a torony külső felén is elvégezték a szükséges 
javításokat, a toronybél21 szerkezetének átalakítását, illetve kicserélését. 

A legtöbb érdeklődő ember abba a hibába esik, hogy a torony eredetét 
összeköti a templom építésével, ami nagy tévedésnek számít. Az egyházközség 
tornya még a mai napig sem vívta ki magának azt a helyet, amit megérdemel 
tulajdonképpen régiségénél fogva. Remélem, hogy ez az írás is hozzásegíti az 
érdeklődőket, hogy a templomunk tornyát ne csak úgy tekintsék, mint a bágyoni 
unitáriusok egyik büszkeségét, hanem mint nemzetünk egyetemes értékének egy 
darabját. Azt sem szabad elfeledni, hogy az építéskor felhasználták a régi templom 
néhány darabját is. Ilyen található pl. a délnyugati, azaz toronyfelőli részen, a 
deszkaburkolat alatt.  

1.2.1 A torony javításai 
17 komolyabb toronyjavításról van tudomásom. Lássuk ezeket! 
1714-ben födték újra második alkalommal. 

1757 Május 18. - július 5. között födték újra a tornyot. 

1759 Kénosi Tőzsér János lelkész idejében „jókarba” hozták a 
torony födelét. 

1774 Tornyot javítottak. Annyi bizonyos, hogy ekkor találjuk 
az első adatot arra vonatkozóan, hogy csillagot helyeztek a 
torony tetejére. Megtudjuk, hogy a „Toronyra á Csillag csináltatására 
az Ecclesiát segéjtették némelyek, azok közt Mlg Torockai Urak /.../ 
kérvén á Nms Ecclesiát hogy amikor maga és felesége meghaláloznak 
vonattassék meg á Harangok melyet meg is ígért á. Nms Ecclésia”.22  

Hogy megelőzően volt-e gomb, arra vonatkozóan nem 
találtam előbbi adatot, de mostantól kezdve ott díszelgett a 
csúcson, s azóta különös gondot is fordítottak rá. Hogy akkor 
rejtettek-e valamit bele, azt sem lehet megmondani, hiszen 1905 
sokkal közelebb van időben hozzánk, és még abból az időből is 
bizonytalanok vagyunk. 

A későbbi adatok alapján kiderült, hogy a torony 
szarvazatát, tehát tetőszerkezetét is újból készítették, de ekkor 
kicserélték a torony belső faszerkezetét is. A munkálatokat 1774. 
március 1-én kezdték el, és augusztus 8-ig végezték be. A kiadás 
250 Ft volt. A munka befejezésekor az egyházközség „egy veder 
bor áldomást” adott. 

1790 A tornyot újra zsindelyezték, de ebben az évben már nem a 

                                                 
21 Az a faszerkezet, mely biztosítja a toronyba történő feljárást, de ennek tetején helyezkedik el a 
harangszék, mely a harangok számára biztosít alkalmas helyet. Ezt a megfelelő helyen bővebben 
tárgyalom. 
22 - 54. I. - 1774. 
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csillag, hanem a „gombok” visszarakásáról volt szó. Megjegyezte 
a korabeli számadási irat, hogy az ácsnak 1 Ft 20 Kr.-t adtak, 
amiért felrakta a gombot a helyére. 

1812 Nem derül ki pontosan, hogy mekkora méretű javítást 
végeztek, de a zsindelyezőnek történt kifizetésből arra 
következtethetünk, hogy egy kisebb javításról volt szó. A 
kifizetett összeg 48 Kr. volt. 

1822 12000 zsindelyt vásároltak a toronyra, s a munkálatokat 54 RFt 
48 Kr.- ért végeztették el. 

1833 
Egy olyan fontos évszám, amikor megemelték a torony magasságát „két és 

fél öllel”. Hogy mi indította erre az elhatározásra az akkori vezetőséget és az 
egyházközség híveit, arra nem adhatok hiánytalan feleletet. A torony 
megemelésének szándéka mögött azonban félreérthetetlenül meghúzódik egyfajta 
büszkeségi vágy, miszerint éppen a magasság az, ami magára hívhatta a figyelmet. 
A magasabb torony messzebbre ellátszik, s így már jobban megközelíthető az 
esetleges, eredeti szándék. 

A torony megemelésének vágya már 1830-ban megszületett, hiszen 11000 
téglát vásároltak 138 RFt-ért. Beszerezték a meszet is, de a nagyfák kifaragása sem 
váratott sokáig 
magára. Az 
ácsnak 150 RFt 
40 Kr.-t 
fizettek. A 
torony kőműves 
munkáját 
Fekete Mihály 
mester vállalta, 
és készítette is 
el 500 váltó Ft-
ért. A 
számadási 
iratokból arra 
következtethete
k, hogy a 
kőműves pallér egy és ugyanaz a személy volt, de rajta kívül még más kőműves is 
dolgozott a torony megemelésén. 

A torony faszerkezetének az elkészítését szintén Fekete Mihály mesternek 
tulajdoníthatjuk, a pléhezést pedig két mester készítette el: Czethoffer Mihály 
kolozsvári pléhmester, és a másik pedig egy tordai volt, akit nem jegyeztek fel név 
szerint. A szerződés értelmében 450 RFt-ot kellett fizetnie az egyházközségnek, 
amit az „áldomás” összege emelt 1 RFt 40 Kr.-ral. Oldalt néhány kiadási összeget 

Az 1833. évi toronyemelési munkálatok kiadásai 
gombkészítés-felrakása  25 RFt 8 Kr. 

órafestés  25 RFt 
 beépítendő vasért 34 RFt 

zsalugáterekért  10 RFt 
Munkadíjak Épület-anyagok Kifizetett összeg 
kőművesnek  340 RFt 30 Kr. 

ácsnak  520 RFt 
tordai pléhesnek  451 RFt 40 Kr. 

kovácsnak  172 RFt 6 Kr. 
deszkázásért  112 RFt 16 Kr. 

 Faanyag az álláshoz 174 RFt 
 vasakért 87 RFt 12 Kr. 
 bádogért 1.207 RFt 42 Kr. 
 Összesen 3.329 RFt 3 Kr. 
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közlök, melyek összevetése után megtalálhatjuk a javítások körül-belüli összegét 
is: 
A torony ablakaira „pompás zöld zsalugáterek tétettek”, melyeket Olosz Jakab 
készített. 
1843 Bedeszkázták a torony padlását. 

1877 A szükséges javításokat elvégezték a torony tetőzetén. 

1881 A javítás előzményeivel már 1878-ban találkozunk, amikor a 
harangozó panaszkodására egy négytagú bizottság megnézte a harangláb 
állapotát, és megállapították, hogy szükséges kicserélni azt. Bármennyire 
is fontos volt a javítási munka elvégzése, a toronybél kicserélése váratott 
magára, hiszen csak 1881 októberében rögzítették Czakó mesterrel a 
javítás feltételeit. Szigorú büntetéseket helyezték kilátásba azok számára, 
akik mulasztanak a közmunka tekintetében, annál is „ inkább, hogy a 
mesteremberek jelenbe itt vannak” 23, s minél sürgősebben le kellett hozni az 
erdőről a nagyfákat. Gyors ütemben folyt a munka, mert még egy hét sem 
telt el, s ki voltak faragva a nagyfák. December 30.-án jelentette a mester, 
hogy a felvállalt munkával elkészült, s szeretné, ha az egyházközség 
értékelné a sokkal rövidebb idő alatt elvégzett munkát, és a szerződésben 
megjelölt összegen felül is felajánlana valamennyi pénzt Megállapította a 
keblitanács, hogy a munka gyorsabb elvégzése tulajdonképpen bizonyos 
megtakarítást jelentett az egyházközségnek, s ezért a mesternek 15 Ft-ot 
adott, a három segítőjének pedig fejenként 1-1 Ft-ot. 

1885 Alig négy év telt el a fenti események után, s a keblitanács 
panaszos hangját hallatta, mert nagyon meggyengült a harangláb. 
Érthetetlen, hogy ezen miért csodálkozott az akkori keblitanács, hiszen 
ennek bekövetkezése várható is volt, mert a nyersfából olyan 
hírtelenséggel elkészített harangláb összeszáradása után nem volt csoda, 
hogy ingani kezdett. Nem az elvégzett munka rossz minősége, hanem a 
természetes száradás volt tehát a meghibásodás okozója. 

A torony tetőzetét is megvizsgálták és megállapították, hogy több 
helyen folyik be az eső, amit természetesen kijavíttattak. 

1905 Amint már ismerős, ebben az évben a templom mindenkori 
legnagyobb javítását végezte az egyházközség. A torony javítása rendjén, 
amikor elérkeztek a legmagasabb pontra, a gömbhöz, feltevődött a kérdés, 
hogy milyen tárgyakat helyezzenek bele? Elhatározták, hogy készíttetnek 
egy iratot, melyben a püspök, főgondnokok, belső emberek, a Vezetőség 
és az egyházközség híveinek névsorát foglalják bele, valamint pénzeket is 
tesznek az akkor forgalomban levők közül fillérestől 1 Ft-osig. Ezeket a 
tárgyalásnak megfelelően el is helyezték, de ma kérdéses, hogy ezek a 
fenn jelzett tárgyak léteznek-e eredeti helyükön. Ennek a kételynek az 
adott megerősítést, hogy az 1995-ben végzett javítás alkalmával a mester 

                                                 
23 - 7. KJK – 1881. november 13. 
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olyan megjegyzést tett, hogy a gömbben nincsen semmi. A kételyt csak 
abban az esetben lehet eloszlatni, amennyiben egy következő nagy 
templomjavításkor leveszik majd a gömböt, és meggyőződnek a 
valóságról. A tárgyak esetleges eltűnési körülményeivel kapcsolatosan 
nincsen semmi közelebbi megjegyzésem. 

1936-ban nagyon sok vívódás után sikerült megjavítani a templomot és a 
tornyot is. A javítási szándékkal már két évvel hamarabb, 1934-ben is foglalkozott 
a keblitanács, hiszen annyira sürgőssé vált az, hogy esetleges mulasztása esetén 
még nagyobb kiadásokkal kellett volna szembe néznie. Hiába volt az akarat, mert 
nem tudták előteremteni az anyagi fedezetet, s emiatt akár a nagyobb károk 
keletkezésével is számolniuk kellett. A kisebb méretű romlásból várhatóan az lett, 
hogy 1935. február 24.-én a nagy szélviharban a „torony egyik sarkán” felszakadt a 
bádog, de még a deszka is. Az volt akkor a legnagyobb kérdés, hogy csak a 
keletkezett kárt javítják ki, vagy egészében újrafödik a tornyot!? A közgyűlés az 
utóbbi véleményt pártfogolta, de ugyanakkor megszületett az elhatározás, hogy a 
tornyot villámhárítóval lássák el.  

1936-ban 6 árajánlatot kapott az egyházközség a javítások elvégzésére, 
37150-111597 Lei között. Természetesen az előbbi adatokban a templom javítása 
is benne van. Nem tudtak megfelelő döntést hozni, mert nagy különbségeket 
mutattak az árajánlatok. Demény Andor, kolozsvári építészt kérték meg, hogy 
készítse el a javítások költségvetését. Miután az egyházközség kézbe kapta a 
javítási munkálatok költségvetését, már sokkal könnyebb volt a döntés. E tervezet 
kiadásai 65581 Leit mutattak, s amennyiben összehasonlítjuk az előzőkkel, 
megállapítható, hogy a legkisebb ajánlat hihetetlenül alacsony, a legmagasabb 
pedig a végső kiadások kétszerese volt. 

Az egyházközség Sánta József tordai bádogossal kötötte meg a szerződést 
39700 Leiben. 9 pontban rögzítették a javítással kapcsolatos tudnivalókat. Ezek 
közül a következőket emelem ki:  

- 1. Az egyházközség a munkát a terv szerint adja ki, de kéri is számon;  
- 2. A fedéshez szükséges bádogot az egyházközség fogja megvenni;  
- 3. A mester a bádogot itt dolgozza fel;  
- 4. 10 %-ot kap a mester előlegbe, 50 %-ot a munka előrehaladása szerint, 

40 %-ot pedig biztonságképpen az egyházközség visszatart;  
- 5. Az árlejtés24 a legkisebb összeggel kezdődik;  
- 6. Az állásanyagot az egyházközség 12 Km-nél nagyobb távolságról nem 

köteles elhozni;  
- 7. A jelen szerződés a vállalkozóra azonnal érvényes, az egyházközségre 

pedig csak azután, ahogy az Egyházi Képviselő Tanács jóváhagyása megérkezett;  
- 8. A munkának legkésőbb augusztus végéig kész kell legyen. 
A javítási munkálatokat a kitűzött időpontig be is fejezték, de akkor 

tapasztalták, hogy a torony ablakainak kijavítása kimaradt a tervből, s ennek 
következtében azonnal meghozták a kellő intézkedéseket. Az ablakokra vonatkozó 

                                                 
24 - Alku. 
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javítások feltételeit 5 pontban rögzítették és 2600 Leiért Kis Jánosnak adták ki, aki 
a munkát el is végezte. 

A munka átvétele előtt még egyetlen mozzanat volt hátra: a gömb feltevése 
a torony tetejére. A jegyzőkönyv megörökítette ezt a régi szokást, miszerint 
ajándékot adtak annak, aki 
felhelyezte azt. Ez alkalommal a 
bádogos volt az illetékes, aki 60 Leit 
kapott a felrakásért. 

Demény András 
megállapította, hogy a munkálatokat 
a terv szerint végezték, s ennek alapján átvette az egyházközség az elvégzett 
munkát, és kifizette a fent megállapított díjakat. Demény Andor építész díja a 
tervekért, valamint a munka átvételéért 1000 Lei volt. 

Az árak összehasonlítása kedvéért bemutatok néhány épület-anyagot, 
valamint annak korabeli árát:  
1985 Lefestették a torony bádogját. A javítási munkálatokat Kiss 

Dezső javaslatára végeztették el, s így Lăscudean Vasile és 
Gîrbovan Cornel 16000 Leiért lefestették a torony bádogfödelét. 
Székely Miklós, későbbi kövendi esperes lelkész 17000 Leiről 
beszél, de az íratok csak az előbbi adatot tükrözik. 

1986 A templommal egy időben megjavították a tornyot is. 

1995 Az előbbihez hasonlóan történt a javítás. 

1.2.2 Toronyóra, avagy az ellenség megtévesztése.  
A toronyban nincs és nem volt soha toronyóra, azonban ennek festésére 3 

adatunk van, melyek közül az első kettő akár azt is sugallhatja, hogy a kezdeti 
gondolatot ki is vitelezte az egyházközség. 1792-ben megajánlásokat tettek egy 
toronyóra felszerelése érdekében, majd 1833-ban az órafestésre 25 RFt-ot fizettek 
ki. Az óra felszerelését azonban nem kell komolyan venni még 1933-ban sem, 
amikor Benke Zsigmond javaslatára megindult a hívek megkeresése annak 
érdekében, hogy előteremtsék egy toronyóra anyagi fedezetét. 

Az óralapok megfestésére szinte minden nagyobb torony-javításkor 
utalásokat találunk, s vannak olyan feljegyzések is, amikor az órafestés annyira 
sikeresnek bizonyult, hogy megtévesztette az idegent, s befolyásolhatta azt órája 
újraigazításában, amennyiben déli órában járt az egyházközség temploma mellett. 

A torony faszerkezetével kapcsolatosan két fogalmat kell tisztáznom. 
A toronybél a torony belsejében készített, emeletszerű faszerkezet, melynek 

egyes emeleteit falépcső kötötte össze. Elsőrendű rendeltetése volt, hogy fel 
lehessen járni a templom padlására, valahányszor éppen az újrafödések, vagy a 
kisebb helyreállítások miatt esedékes volt. A fontosabb célja azonban mégis az 
volt, hogy a toronyablakok magasságával egy szintben helyet biztosítson annak a 
faszerkezetnek, melyen helyet kapott a kettő, vagy éppen a három harang. Ezt 
nevezték harangszéknek, melyet hasonlóképpen az előbbihez, kemény épületfából, 

Épület-anyag Ár 
1 zsák cement 134 Lei 
19 szál deszka és 1 kötés léc 276 Lei 
1 szál foszni deszka 28 Lei 
hirdetés az árajánlatok érdekében 100 Lei 
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a célnak megfelelően, vasazással ellátva készítettek. Ez tulajdonképpen három „T” 
alakú, egymás mellé állított-kikötött oszlopot jelent, melyeknek a tetejére 
helyezték a harangokat. Az ingásukat minden időben ékek biztosították, s ezen a 
megoldáson inognak ma is.  

A harangok elhelyezési sorrendjével kapcsolatosan annyit bizonyosan 
elmondhatunk, hogy 1844-től a legnagyobbik volt középen. Hogy annak a bal és 
jobb oldalán melyik harang lehetett, azt ma már biztosan nem tudjuk. Ma a 
kisebbik harang a torony templom felőli részén, a nagy pedig a régebbi, középső 
helyen található. 

A torony faszerkezetének javításairól a következőket sorolhatom:  
1. Az 1673-ban épített torony faszerkezetét 1774-ben kicserélték, 

amikor egy nagyobb méretű templomjavítást is végeztek. 
2. 1833-ban, amikor a tornyot megemelték egy emelettel, akkor magától 

értetődő módon szükségessé vált a faszerkezet megújítása is. Akkor a 
torony faszerkezetét Fekete Mihály kőműves-pallér készítette el, de a kis 
harangszéket Csegezi János. 

3. 
 

1872-1873-ban többen is jelentették, hogy a harangok tartólábai 
annyira inognak, hogy egyszerűen félelmetessé vált a harangozás, s egyben 
veszélyessé is. Luka Sándor kovácsot kérték meg a szükséges javítások 
elvégzésére. Vagy a megegyezés nem sikerült, vagy nem tudta elvégezni a 
munkát a kovács, de tény, hogy más mesterembert kerestek, aki napi 3 Ft 
20 Kr.-t és a szükséges anyagokat kérte. Ebben az esetben már biztosan 
tudjuk, hogy ez a mester nem tudta elvégezni a munkát, s emiatt egy 
harmadikat kerestek, aki megnézte a hibát és megállapította, hogy az egész 
haranglábat ki kell cserélni.  

A közgyűlés is egyet értett a Keblitanáccsal abban, hogy most 
képtelen az egyházközség fedezni a toronyláb újrakészítésének magas 
költségeit, de annyi bizonyos, hogy valamiként útját kellett állniuk, a 
későbbi, nagyobb károsodásnak. Ma már nehezen érthető a korabeli 
aggodalom, félelem, ami a torony falára irányult, és nem inkább a meglevő 
harangokra. Végül is megállapították, hogy nem lehet elkerülni a kiadást, s 
ezért meghatározták, hogy „az ünnep alatt felállítva legyen, annyival is inkább, 

minthogy a harangozó is csak nagy félelmek között meri a harangokat húzni”.25 Az 
eddigi munkákat Szilágyi Bálind mester végezte, akivel az egyházközség 
szerződést akart kötni, de a mester nem volt hajlandó az alkura. Az eddigi 
munkájáért és fáradozásáért 35 Ft-ot kért, amit ki is fizettek neki.  

Végre belátta a keblitanács, hogy itt most már arról van szó, hogy le 
kell vegyék helyükről a harangokat, melyeket csak hozzáértő ember 
végezhetett. 1873 januárjában megkeresték a tordai Zabolai Sándor 
ácsmestert, akivel megegyeztek 70 Ft munkadíjban. A javítási 
munkálatokat el is végezték. 

                                                 
25 - 5. KJK – 1872. december 1. 
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4. 1881-ig 9 év telt el és szükségessé vált az egész toronyszerkezet 
újjákészítése. Czakó József alsójárai mesteremberrel kötöttek szerződést a 
következők szerint: - 1. Nemcsak a toronybelet készíti el, hanem új 
harangszéket is készít három harang számára. Az emeletek közé lépcsőket 
állít, s amikor azokkal is kész, akkor visszaszereli a harangokat. - 2. 
Segítségről az egyházközség gondoskodik. - 3. Az anyagokat az 
egyházközség biztosítja. - 4. 1882. április 20-ig be kell fejeznie a munkát. - 
5. A munkadíj 210 Ft. Fokozatos kifizetés lesz, ahogy a munkálatok 
haladnak előre. - 6. Az egyházközség ragaszkodik ahhoz, hogy a bemutatott 
rajz szerint készüljön a szerkezet. Amennyiben valamilyen kárt okoz a 
mester az egyházközségnek, abban az esetben a felelősség a mestert terheli. 

1881 karácsony előtt a harangokat már fel is szerelhették. Az 1882. 
évi leltározási jegyzőkönyvben viszont az áll, hogy az „ez évben készült új 

toronybélen és új harangszéken állnak használatban”26 a harangok. Nem világos 
ez a megjegyzés, de a legkézenfekvőbb magyarázat csak az lehet, hogy a 
toronybél véglegesítése átkerülhetett a következő esztendőre, hiszen 
karácsonytól nincs is olyan messzire az újév. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 - 49. I. 



22 
 

2 Templomi berendezések 

2.1 Orgonák 
Az első orgona tekintetében két, egymástól eltérő adatunk van. Először 

arról értesülünk, hogy 1817-ben Csegezi László kántort éppen amiatt „hozzák” 
Marosvásárhelyről Bágyonba, hogy egy orgonát szereljen fel az egyházközségben. 
Az 1822. évi leltározási jegyzőkönyvből pedig azt tudjuk meg, hogy egy 7 
változatú, fúvóval ellátott orgonája van az egyházközségnek, ami 1821-ben 
készült. Ma már kevésbé hihető, hogy az orgona építése 4 évig tartott volna, de 
valamelyik évszámnál mégis le kell horgonyoznunk. Megjegyzem, hogy mind a 
két fenti adatot ismerte Fodor András (24. kántor 1872-1896) is, hiszen az elsőre 
maga is hivatkozott. Ennek az orgonának a beszerelését megelőzte egy esemény, 
amikor 1792-ben 40 VFt-ot (váltó forintot) ajánlottak fel egy „nagy orgona” 
vásárlására, azzal a kikötéssel, hogy felemlegessék az adományozók, de utódaik 
nevét is. Az orgona megvásárlása 29 évet váratott magára, s emiatt nem tartom 
fontosnak a nevek megemlítését.  

Végül is tehát az 1821-es évszámot tekinthetjük az első orgona beszerelési 
idejének. Ezt az állítást még az is megerősíti, miszerint 1822-ben az orgona 
aranyozására 350 RFt-ot fizettek. 

1829-ben végeztek az orgonán egy kisebb javítást, s amint a kiadásokból 
következtetni lehet, a fúvószerkezet hibásodott meg, hiszen enyvre és bőrre 
költöttek pénzt. Az is igaz, hogy maga az orgona sem váratott sokat magára, mert 
1831-ben meghibásodott, s nem volt elegendő csupán megvizsgáltatni, hanem ki is 
kellett javítani a hibákat. Ezt a javítást 35 RFt-ért végezték el.  

1838-ban egy tisztítást és hangolást végeztek rajta 22 RFt 30 Kr.ért.  
1853-ban az egyházközség az orgonáját „Orgonakészítő Magyar Mihály nevű 

becsületes hírű mesteremberrel” 27 javíttatta meg. 5 pontban szegezték le a javítási 
feltételeket. Itt is szembetűnő a mindenre kiterjedő figyelmesség, miszerint többek 
között a jövő héten a mesternek hozzá kell fognia a javításhoz, minden romlást 
helyre kell állítania, s amennyiben valami hibáson maradna, akkor azt köteles 
ismételten megjavítani. Csak a munka elvégzése után fognak fizetni 150 VFt-ot. A 
munkálatok alatt az egyházközség biztosít két személyt. Ez a részletes, mindenre 
odafigyelő jegyzőkönyv, jellemző a mindenkori Vezetőségre, akik az abban 
foglaltakhoz még akkor is tartották magukat, ha éppen kellemetlenségek, vagy 
évekig tartó perek is származtak belőle.  

1887-ben az orgona fújtatója használhatatlanná vált, s ennek következtében 
teljesen ki is cserélték.  

1898-ban ismét esedékessé vált az orgona megjavítása, s ennek érdekében 
két orgonajavító mesterrel is tanácskozást folytatott az egyházközség. Először 
Veress Istvánnal tárgyaltak, akivel megbeszélték az orgona átalakítását. Ez az 
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átalakítás elsősorban arra vonatkozott, hogy a játszóasztalt olyan helyre helyezzék, 
ahonnan a kántor láthatja a gyülekezetet. Ez tehát azt jelentette, hogy a régi 
orgonának a hátsó, nem látható részén volt a játszóasztal. A sikertelen tárgyalás 
egyetlen okát abban lehet felfedezni, hogy Veress mester túl magas díjat kért. Azt 
ma nem lehet megmondani, hogy mekkora volt ez a kért összeg, mert benne volt 
egy harmóniumnak az értéke is. Az 526 Ft jelentette volna, tehát a javítás, és a 
harmónium árát?! A feltételezés helyességét alátámasztja, hogy Fehér Mihály 
orgonamester jelentkezett, aki 90 Ft-ért és háromévi jótállás mellett megjavította az 
orgonát. Így tehát érthető, hogy az egyházközség miért fogadta el a második 
árajánlatot. Ebbe az összegbe nemcsak az orgona megjavítása, hanem az 
újrahangolás is belefért.  

Egy hónap sem telt el, s augusztus 18.-án a keblitanács átvehette az 
elvégzett munkát. Az átvételkor jelen volt a lelkész és a kántor is, akik meg voltak 
elégedve a javítások minőségével. Ennek az elégedettségüknek adtak hangot, és 
ugyanakkor 5 forinttal többet fizettek a mesternek, s a legjobb bizonyítványt 
állították ki az elvégzett munkáról. Az egyházközség pénztára nagyon le volt 
szegényedve, mert saját erejéből képtelen volt kifizetni a 98 Ft-ot, s emiatt 100 Ft 
kölcsönt vettek fel Tordáról. Ezzel az utolsó javítással tulajdonképpen véget is ért 
az első orgona története. 

A mai orgona köré szőhető események akkor kezdődnek, amikor Szalay 
Gyula orgonakészítő elküldte az egyházközségnek az értesítést, melyben az általa 
készített orgonákról szerezhetett tudomást az egyházközség Vezetősége. Ebben 
egy olyan orgonáról volt szó, melyik már felépítésében is sokkal bonyolultabb, 
mint a régi.  

A keblitanács megállapította, hogy a meglévő orgona annyira rossz 
állapotban van, hogy annak megjavítása legalább 500 Koronába kerülne, ami szinte 
haszontalan kiadás, s éppen emiatt sokkal előnyösebb egy új vásárlása. A tételeket 
pillanatok alatt egymás alá írták, s miután elvégezték a számvetést, hogy az 
egyházközség milyen anyagi fedezettel rendelkezik, nyomban kiderült, hogy egy új 
orgona vásárlására 2300 Kor áll rendelkezésre. Csép Sándor gondnokot és Máté 
Sándor kántort bízta meg a keblitanács, hogy indítsa be a tárgyalásokat az 
orgonakészítővel.  

Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy az 1905. esztendő komoly 
kiadásokat tartogatott az egyházközségnek, 
hiszen éppen ebben az évben végezték a 
jelenlegi templom legnagyobb javítását. A 
javítás alkalmával kötelességtudóan 
odafigyeltek az orgona számára kialakítandó 
kar elkészítésére, hogy az méreteiben 
megfelelő legyen az új orgona számára is. 
1905. szeptember 3.-án kiderült, hogy az 
egyházközség már több orgonaépítővel is 
kapcsolatot teremtett, hogy árajánlatokat 
kérjen. Szalay Gyula orgonakészítő már el is 
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küldte megbízottját Bágyonba, aki megnézte a régi orgonát, s megállapította, hogy 
azt átalakítani már nem lehet. Ekkor derült ki az is, hogy egy új orgona beszerelése 
3000 koronába kerül, s most már csak az maradt hátra, hogy a keblitanács még 
komolyabban elvégezze a számvetést, s úgy rendezze az anyagi ügyeket, hogy a 
kiadás „megszorítás nélkül fedezhető legyen”.28 Komolyan meg is fontolták a kiadási 
lehetőségeket, és arra is odafigyeltek, hogy a templomjavításkor mekkora összeget 
kell majd kifizessenek, s végül megállapították, hogy lesz elegendő pénz egy új 
orgona megvásárlására. Különben is fölösleges lenne a régi orgonát megjavítani, 
mert az úgyis csak egy régi maradna, „amely kevésbé sem fog megfelelni a célnak s azon 
felül is templomunk díszét nagyon is csökkenti s későbbi átalakítással”29 a karzat sem 
felelne meg, ami egy újabb kiadást jelentene.  

Pillanatok alatt 50 Koronát sikerült összegyűjteniük a megajánlásoknak 
köszönhetően, s érződött a remény, hogy ennek az adakozásnak folytatása lesz. A 
fenti megajánlások végösszege valamivel meghaladja a kezdeti megajánlás 
hétszeresét, amit egy nagyon komolynak látszó gyűjtés előzött meg, melyhez 
sokkal nagyobb reményeket fűztek, mint amilyen lett a végső megvalósítás.  

Az 1905. évi kiadásokat 8831 Koronában jelölték meg, melyre részletes 
felsorolás szerint mind megtalálták a szükséges fedezetet. A fenti összegből csupán 
131 Koronát különítettek el „más, előre nem látott költségekre”, s azzal egyáltalán nem 
is számoltak, hogy az orgona is többe fog kerülni, a templomjavítási kiadások 
pedig több mint 700 Koronával haladják meg a költségvetést. Szükségesnek 
találtam kiemelni a fentieket éppen amiatt, hogy szemügyre vehessük az 
egyházközség teherbíró képességét, s egyben azt is hangsúlyossá tegyem, hogy 
milyen biztos alapokon állott ekkor az egyházközség pénztára.  

A szeptemberi hónap elhozta a hozzáfűzött reményeket, mert az 
egyházközségben gyűjtőívekkel jártak házról-házra, hogy megteremthessék az 
orgona alapjához szükséges pénzt. Időközben a kántor hozzáfogott a régi orgona 
leszereléséhez, de azzal a felelősséggel, hogy azt darab szerint gondosan 
összecsomagolja, és a gabonás padlásán helyezi el. Még e hónap 17.-én úgy 
döntött a keblitanács, hogy addig nem küldik fel a Főhatósághoz az 
engedélykérésüket, míg le nem előlegezték az új orgonát. Nem derült ki, hogy 
miért kellett megkerülni a Főhatóságot, de tény, hogy 600 Korona előleget és 400 
Korona értékű váltót elküldtek az orgonakészítőnek, s csak az után ment fel egy 
küldöttség a püspökhöz, hogy megszerezze az orgonavásárlási engedélyt. A 
püspök határozottan utasította az egyházközség Vezetőségét, hogy először 
készítsenek egy kimutatást, melyből világosan kitűnik, hogy képesek kifizetni az 
orgonát, s azt esperesi úton terjesszék fel jóváhagyás végett. Az egyházközségnek 
tehát nem maradt más választása, csak a régi, járható út!  

Októberben bizonyára egy régebbi megkeresés folytán - némi késéssel 
jelentkezett Simon László orgonakészítő, aki a megelőzőhöz viszonyítva 
kecsegtetőbb ajánlatot tett. Ígérte, hogy 2600 koronáért megépít egy új orgonát, a 
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régit 300 Korona értékben átveszi, s ugyanakkor megfesti és megaranyozza az 
úrasztalát is 100 Koronáért. A keblitanács nyomban rá is harapott a hízelgő 
ajánlatra, s felszólították a gondnokot és két keblitanácsost, hogy intézkedjenek 
ebben a legújabbi ügyben, s tudják meg, hogy megbízható-e Simon 
orgonakészítő?! Ezek után több szó ezzel az ajánlattal kapcsolatosan nem esett.  

Ez a hónap azonban addig nem ért véget, míg a keblitanács tagjai közül is 
többen nem készítettek egy beadványt, melyben hangoztatták, hogy amennyiben az 
Elnökség nem viszi véghez az orgonavásárlást, akkor „hanyagság” vádjával a 
felsőbb szervekhez fordulnak, mert megengedhetetlen, hogy a megújított 
templomban karácsonykor ne legyen orgonaszó. A keblitanács arra kötelezte az 
Elnökséget, hogy a legrövidebb időn belül vegye fel a kapcsolatot Szalay Gyula 
orgonamesterrel, és 4000 Korona értékig állapodjon meg abban, hogy karácsonyra 
legyen készen felszerelve az új orgona. Ekkor 3666 Korona állt rendelkezésre az új 
orgona vásárlására.  

Novemberben az Egyházi Képviselő Tanács nem engedélyezte az orgona 
megvásárlását, de ennek ellenére a keblitanács nem állt el régebbi szándékától, s 
most már a gyülekezet nyomása is egyre jobban éreztette hatását. Nemcsak a 
kérést, de az indoklásokat is megújították, miszerint az újba öltöztetett templom 
megkíván egy új orgonát, s különben is biztosítva van az anyagi fedezet erre. 
Amennyiben a Főhatóságnak nem elégségesek a fenti indoklások, akkor a 
keblitanács fog biztosítékot vállalni arra, hogy fedezi a költségeket. Nem hallgatták 
el csodálkozásukat sem, miszerint értetlenül álltak a Főhatóság döntésével 
szemben, amikor ilyen tervezet mellett sem adta ki az Egyházi Képviselő Tanács 
az orgonavásárlási engedélyt.  

1906. március 15.-én arról értesült az egyházközség, hogy Szalay Gyula 
orgonakészítő meghalt, s ekkor özvegye levélben tett ígéretet a gyülekezetnek, 
hogy a következő hónapban le fogja szállíttatni az orgonát. A sajnálkozás, vagy a 
részvét hangját egyáltalán nem lehet felfedezni, viszont a gondnoknak határozott 
utasítást adott a keblitanács, hogy „sürgesse meg az özvegyet, mint örököst, hogy minél 
hamarább szállítsa ki az orgonát és állítsa fel”.30  

Április 1-én ismét levél érkezett, melyben most már arról volt szó, hogy 10 
napon belül úton lesz az orgona Bágyon felé. Csöppentzky Mihály ügyvéd kezdett 
levelezésbe az egyházközséggel. Ennek azonban az volt a magyarázata, hogy az 
orgona új tulajdonosa a megnevezett ügyvéd lett. Az ügyvéd arra is figyelmeztette 
az egyházközséget, hogy nemcsak a szerződésben foglaltakat köteles teljesíteni, 
hanem a régi orgona Magyarországra történő kiszállíttatása is terheli.  

Csép Sándor gondnok, és Máté Sándor kántor azonnal Kolozsvárra utaztak, 
hogy Czakó László jogtanácsossal beszéljenek az újabban előállt helyzettel 
kapcsolatosan. Az egész orgonavásárlás az orgonakészítő mester elhalálozása miatt 
végtelenül bonyolulttá vált. Az özvegy szinte tehetetlenül állt az egyházközség 
követelésével szemben, hiszen meghalt férje komoly adósságot hagyott maga után. 
A Bágyonban felállítandó orgona új tulajdonosa a fenti ügyvéd lett, aki 
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hozzáértéssel fogta kezébe az ügyet. A kérdést nem kell feltenni, hogy miért volt ő 
a tulajdonos, ha tudomást szereztünk arról, hogy a néhai orgonakészítőnek ő 
kölcsönözött összegeket. A keblitanács az orgona árának egyik részét kifizette, de 
a fennmaradt részt csak a leszállítás után volt hajlandó törleszteni. A szerződésben 
természetesen az állt, hogy az átvétel, a végleges felszerelés után fogják rendezni a 
hátralékot.  

1906 májusában még nem volt meg a teljes fedezet, tehát ennek 
következtében nem is lehetett szó a végleges kifizetésről. Ehhez még két tényező is 
szorosan hozzákapcsolódott: a keblitanács csak abban az esetben volt hajlandó 
kifizetni a végső összeget amennyiben Csöppentzky ügyvéd 5 évi jótállást vállal, 
és elvégezteti az esetleges újrahangolást is. Másodsorban a keblitanács az 
orgonavásárlást főhatósági engedély nélkül, az utólagos jóváhagyás reményében 
vásárolta meg.  

Májusban végre megérkezett az orgona, fel is szerelték, de a hátralevő 
összeget nem fizette ki a keblitanács. Ennek következtében az ügyvéd határozottan 
kérte az 1472 Kor 51 Fillér kifizetését, mert ha nem, akkor bepereli az 
egyházközséget. Szinte maga a keblitanács is csodálkozott, hogy miért nincs 
kifizetve a hiányzó összeg, amikor annak kifizetésével már megelőzően megbízták 
az Elnökséget. Azt is hangoztatták, hogy az orgonaalapra végre megvan a teljes 
fedezet. A régi határozaton egy enyhe módosítást végzett a keblitanács, amikor úgy 
döntött, hogy 1072 Kor 51 Fillért küldnek el, s a hátramaradott 400 Koronát csak 
akkor fizetik ki, amikor már az egyházközség kezében lesz a garanciavállalás.  

1906 júliusában, a lelkészben találják meg a vétkest, aki miatt az egész 
orgonaügy egy ilyen váratlan fordulatot vett. Nem engedélyezte a hátralevő összeg 
törlesztését, sőt a közgyűlés összehívását sem segítette, amelyik akkor kimondta a 
végleges kifizetést. Sajnálattal vették tudomásul a lelkésznek ezt a magatartását, s 
kötelességének tartotta a keblitanács, hogy erről jelentést tegyen az Egyházi 
Képviselő Tanácsnak, de az esperes „mellőzésével”. Bármennyire is erős volt ez a 
szándék, nem sikerült, hogy az esperes kimaradjon az ügyből, mert a vizsgálószék 
megelőzően tudomást szerzett a történtekről. A jegyzőkönyv nem hiába fogalmazta 
meg, hogy „legtöbb kellemetlenséget okozott az új orgona, melynek (megvásárlási) 
jóváhagyását a keblitanács elmulasztotta”,31 de egyben felszólította a keblitanácsot, 
hogy az Egyházi Képviselő Tanácsnak minél hamarabb küldjön a megvásárlásról 
jelentést, a kilátásban lévő pert igyekezzen elkerülni, végül pedig észrevételezte a 
vizsgálószék, hogy hiányosságokat tapasztalt az orgonavásárlásban.  

1906 októberében megkapta az egyházközség a Főhatóság utólagos 
jóváhagyását, s ekkor született a belátás, hogy kifizetik a hátramaradott összeget. 
Ezt megelőzően azonban szakember véleményét kérték az orgona működéséről, s 
Adorján Domokos orgonaszakértő megállapította, hogy egy év múlva 
orgonahangolást kell végezni, valamint 5 évi garanciát kell vállaltatni az orgona 
kifogástalan működéséért.  
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1906. november 11.-én megtudta az egyházközség, hogy a második 
bűnbakot is megtalálta a kántor személyében, aki csekély eredménnyel végezte a 
gyűjtési akciót, amikor az orgonalapot igyekeztek előteremteni, s másodsorban 
pedig a begyűjtött összeget nem is adta le teljes mértékben a keblitanácsnak. Ekkor 
csak annyit tudtak csupán, hogy 464 egyházközségi tag összesen 366 Kor 15 fillért 
adományozott az új orgona megvásárlására.  

1907. január 2.-ától az egyházközség egy 3 éves pereskedés áldozatává 
vált. Csegezi Gábor gondnok levelet küldött Czakó ügyvédnek és rendes keresetre 
(megidézés) hivatkozva jelezte, hogy a Csöppentzky ügyvéd által kért végső 
kifizetést a miatt nem tette az egyházközség, mert az említett ügyvéd nem vállalta a 
kért jótállást. Most is határozottan azon az állásponton volt a keblitanács, hogy 
csak a kezesség megnyerése után vállalják a teljes kifizetést.  

A székesfehérvári ügyvéd emberségére hivatkozott, amikor a már eladott 
orgonát elfogadta az adósság fejében. Az orgonát 2700 koronáért vette át a meghalt 
mester özvegyétől, s ugyanezt az árat követelte az egyházközségtől is. 1000 
Koronát kifizettek, de még 1700 Korona hátralékban volt. Február 11.-ére tűzték ki 
a tárgyalást. A keblitanács ezek után megállapította, hogy a tartozásuk még 1323 
Kor 32 Fill. Ezt jelezték az ügyvédnek is, de azt is, hogy csakis ezt az összeget 
hajlandók megfizetni. Most derült ki, hogy a teljes fedezet nincs meg az orgonára. 
Még 149 Kor 19 Fill hiányzott, amit 200 véka gabonából fedezni tudtak. Január 
27.-ig még egy levelet váltott az egyházközség a székesfehérvári ügyvéddel, s 
ebből kiderül, hogy mindkét fél görcsösen ragaszkodott a maga igazához. A 
keblitanács elhatározta, hogy 1502 Kor 51 Fillért letétbe helyez, amit csak a 
tárgyalások után fog kivenni a bankból. Megjegyezték azt is, hogy a felállított 
orgona nem felel meg a kívánalmaknak, mert hibákat, hiányosságokat találtak 
benne. Végül pedig kimondták, hogy az egyházközség nem mondhat le arról, hogy 
ne követeljen biztosítékot az orgonáért.  

Dr. Csöppentzky ügyvéd februárban a per beszűntetését kérte, de csak 
azután, miután az egyházközség kiegyenlítette a számlát. Az előbbi tény ellenére 
azonban 1910-ben még mindig fennállt az ügyvédnek 30 Koronás követelése a 
peres eljárások miatt. Azt is kifizették. 1912-ben végezték el az orgona hangolását. 
1918-ban Rieger Ottó érkezett Bágyonba, az orgona homlokzati sípjait kiszerelte, 
és másokkal helyettesítette. 28 orgonasípot cserélt ki, melyek a szállítással együtt 
714 Koronába kerültek.  

1924-ben ismét esedékessé vált az orgona javítása. Nemes István 
orgonajavítónak ekkor 6282 Leit fizettek. 1928. szeptember 9.-én arra hívta fel a 
gondnok a keblitanács figyelmét, hogy az orgona ismét javításra szorul, s ennek 
érdekében tegye meg a kellő lépéseket. Megkeresték Simon László orgonamestert, 
aki a javítást 9000 leiért elvállalta és 2 évi működési jótállást is adott. Kissé 
zavaros a fogalmazás, mi szerint a hívektől a nyár folyamán begyűjtött pénzből 
szeretnék fedezni ezt a kiadást. Erre vonatkozóan, hogy amikor és mennyi pénzt 
gyűjtöttek semmilyen adat nincs. Tény azonban, hogy az orgonát a megnevezett 
mester megjavította, aki sajátkezű iratban a hibákat is megörökítette:  
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- a háború (első világháború) alkalmával sípokat rekviráltak (koboztak) el, 
melyeket teljes mértékben nem pótoltak az 1818-as javítások alkalmával;  

- megtisztította az orgonát; az egerek által megrágott fúvócskákat pótolta;  
- az orgona egész belső részét kijavította;  
- a homlokzati sípokat horgonylemezből készítette el;  
- végül pedig elvégezte a hangolást is. A felsorolt munkálatért 10000 leit 

kért, de az egyházközség csak 9000 leit fizetett ki.   
1930-ban ismét előálltak a hibák, s újra Simon László orgonamestert 

keresték meg. Nagyon finom hangon arra figyelmeztették az orgonakészítőt, hogy 
két évvel ezelőtt garanciát vállalt a munkájáért, s máris hiányosságok vannak, mert 
néhány síp nem szól. Azt is hangsúlyozták, hogy hálás lenne az egyházközség, ha a 
garancia idejében kijavítaná az előállt hibákat, s mintegy hálaképpen a szóban levő 
mestertől vásárolnának egy harmóniumot, hiszen már régóta foglalkoznak ezzel a 
gondolattal. Ezt a javítást nem végezte el a felkért mester.  

1943-ban Wegenstein Richárd az orgona megjavításáért érkezett az 
egyházközségbe. Ezt megelőzően azonban Ferenczi Ferenc kántor egy levelet 
kapott tőle, melyben az orgona felépítéséről és hibáiról is érdeklődött. Jelezte a 
mester, hogy amennyiben az egyházközség meg akarja javíttatni az orgonáját 
akkor 5000 lei kiszállási díjat kell előre megküldenie. Az orgona hibáit Erdős 
Mihály tordai kántor jegyezte le, amit a lelkész leveléhez, illetve a kiszállási díjhoz 
csatoltak. A lelkész abban látta a legnagyobb hibát, hogy az orgonát az énekvezér 
hiánya miatt 1940 óta nem használták. 1943 áprilisában, - miután felmérte a 
hibákat -, Wegenstein mester 140000 leiért végezte el az orgona javítását, amit az 
egyházközség elfogadott és ki is fizetett.  

1951. augusztus 15.-én Wegenstein Richárd ismét meglátogatta az 
egyházközséget, s jelezte, hogy a 10 éves garancia véget ért, de amennyiben akarja 
az egyházközség, akkor 2 személy elszállásolása mellett most is felülvizsgálják az 
orgonát, s díjmentesen elvégzik az esetleges tisztogatásokat és hangolásokat. Az 
egyházközség Vezetősége elfogadta a kedves ajánlatot. 

Az 1906-ban beszerelt orgona eredetileg 8 változatú, C. H pedál, 24 
billentyűs volt, melyben 522 síp kapott helyet. Az utolsó megemlített javítás után 
nem kerestek alkalmat a felújítására, de ma már el lehet mondani, hogy egyre 
jobban mutatkoznak a romlás jelei. 

Egy harmónium vásárlásának gondolata 1930. augusztus 24.-én nagyon 
megközelítette a megvalósítást. A 
keblitanács vállalta azonban még most is, 
hogy játszadozzon a gondolattal, hiszen 
csak akkor akarta megvásárolni, amikor 
elegendő alap lesz rá. Már említettem arra 
vonatkozóan, hogy Simon László 
garanciavállalásának közeledtével, azzal 
igyekezett összekötni a hangolást a 
keblitanács, hogy egy harmóniumot is 
vásárol, mert „ellenkező esetben aligha lesz ezt 
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módunkban megtenni”.32  
Végre 1931. január 29.-én kimondták, hogy az ifjúságnak elengedhetetlenül 

szüksége van egy harmóniumra. Felsorolták a már meglevő pénzösszegeket, 
melyek felhasználhatóak erre a célra, miután megállapították, hogy csupán 2000 lei 
hiányzik a szükséges összegből. Azonnal megbízták az Elnökséget, hogy mielőbb 
szerezze be a harmóniumot, de csak abban az esetben fizesse ki, ha Simon László 
elvégezte a hangolási-takarítási munkálatokat. A harmóniumot megvásárolták, s 
árpilisben a kántor már az első kellemetlenséget meg is szerezte magának. Azzal 
váltotta ki a keblitanács haragját, hogy a harmóniumot a lakásában tartotta, amikor 
eredetileg határozatban kimondták, hogy annak helye a tanácsteremben van. A 
kántor igazolta magát, hogy a gyakorlás szempontjából vitte be magához, s 
tapasztalható, hogy meg is győzte a keblitanácsot, mert a jövendőre nézve azt is 
engedélyezték, hogy a nyári időszak folyamán magánál tarthassa. Vásárlási értéke 
9260 lei volt. 1941-ben javították, és 1986 óta kétszer magam javítottam meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 -  53. I / 1930. október 8. 
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2.2 A harangok 
„Vajon milyen harangok kellenek e templom tornyába, hogy hívó 
hangjuk felrázzon minden közönyös lelket?” 33 

(1-2)   
„Amikor Básta 1603-ban tűzzel-vassal az országot elpusztította, a 
harangokat olyan mélyen elásták a földbe, hogy azután hiába 
keresték, mert nem találták meg” 34 - írja Uzoni Fosztó István. 

(3.) Uzoni Fosztó István idejében egy 3 mázsás harang szólt „Az egy igaz 
Istennek és az ő fiának, Jézusnak tiszteletére 1643-ban.” Alább olvasható volt 
rajta: „Dicsőség a magasságban Istennek”. A fogantyúja körül ez volt írva: 
„Benned volt Uram az én reménységem”.35. Az 1817. évi püspöki vizsgálat a 
latin szöveget említi. 

(4.) Az 5 mázsás harang feliratai: „In honorem Unius Veri Dei, et Filii eius Iesu 
Christi curavit V. Ecclesia Unitaria Bagyoniensis A. D. 1786.” A derekán: 
„Carpite celestem, Clamat compana: Coronam Cristicolae cives! Cuius Clangere Citati 
Corde Creatorem Caeli Celebrate Canentes Continuis Christi Captate Charismata 
Curis.” „ Alól a karéján: Insp. Mart. Balog Cur Lad Csegezi Past Emerico Balla R. 
Sz. Györke Adil. Jos. et Sig. Balog Geor. Szekely et Sz. Simonfi.”36 

(5) Volt egy kb. 5o kg-os harang, amelyiken nem volt semmilyen felírat. A 
kántori lakásnál szokott állni ez az egészen kicsi tengelyű harang, amit 
már 1817-ben sehol nem találtak. Ezt bizonyára a Classisnál 
használhatták.37 

(6) 
1843-ban már tervbe vették egy új harang öntését. Az 1817. évi püspöki 

vizsgálat alkalmával három (3) harang szólt a toronyban, s csak abban az 
összefüggésben érthető a harangöntési óhaj, ha ismerjük, pl. azt az esetleges 
eseményt, melynek következtében egy elrepedt harangról, vagy éppen egy 
nagyobbal történő cseréről lenne szó.  

1895-ben Fodor András kántor állította, hogy a harangot meghibásodása 
miatt öntötték újra, s ekkor beolvasztatták a felíratnélkülit is. Erről azonban nem 
lehetünk teljességgel megbizonyosodva, mert 1843. március 26.-án elhangzik egy 
javaslat, hogy azért kellene öntetni egy új harangot, hogy „a falu felső részében is 
harangszót halhassa hétköznapokon is” 38 mindenki. Szeptemberben pedig a 3. harang 
megöntéséről tárgyaltak ismét, aminek az árát az eladandó fából akarták 

                                                 
33  - 41. I / 1978. január 30. 
34  - Uzoni F István I. m. - 225. o. 
35  -  Uzoni F István: I. m. 225. old. 
36  - 1. I. – 1786. március 20. 
37 A fenti adatokat az 1817. évi Püspöki Vizsgálószékek jegyzőkönyvei szolgáltatták. 
38 -  3. KJK 
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kiteremteni. Amennyiben elfogadjuk az előbbieket, akkor tulajdonképpen az 
egyházközség 4. harangját is működőképesnek találjuk.  

1844. március 12.-én keltezte Andrásovszki János harangöntő sajátkezű 
levelét, melyben arról értesülünk, hogy a 859 font súlyú harangot 600 RFt-ért 
öntötte az egyházközségnek a következő felirattal: „Az egy Isten tiszteletére öntette a 
bágyoni unitaria ecclesia, V-ik Ferdinand császár uralkodása alatt. E. gondnok: ifj. Tkts. 
Csegezi Tamás úr; egyházfik: Vagyas Zsigmond és Csép Gergely idejökben, 1844-ben. Öntötte: 
Andrásovszki János és Hendel. Kolozsvárt.” A harang súlyára figyelve beigazolódik az 
igény, hogy mindenki halhassa a falu felső részében is. 
(7) 

Most érkezett el az ideje annak, hogy az 1643-ban öntött harangot a 
felíratnélkülivel egybeolvasszák, s egy újabb 333 fontos harangot öntessenek. 
Sajnos ebben a tekintetben is ellenkező adataim vannak Fodor Andrással szemben, 
hiszen Andráchovszki s. k. kötelezvényén olvashatjuk, hogy a már jelzett súlyú 
harangot 142 RFt 42 Kr.-t készítette el, amit váltóban vett át az egyházközségtől. 
Egyszerűen érthetetlen, hogy Fodor András honnan vette, hogy 450 font súlyú a 
harang és 350 Ft-ot fizetett az egyházközség érte!  

Felirata: „A bágyoni unitária szent ecclesia, az egy igaz Isten tiszteletére 1643-ban 
öntetett harangját újban öntette. - Egyházi gondnok ifj. Tkts. Csegezi Tamás úr; egyházfik 
Balogh Mihály és János. Öntötte: Andráchovszki János és Hendel. Kolozsvárt, 1845-ben; pap 
Ferenczi Máté, Rektor Ádám István urak idejében.”  

Az adatok eltérése miatt nem kell félúton megállnunk, mert ez a harang 
akár 450, akár 333 font súlyú is volt, vagy bármilyen összeget is fizettek érte az 
öntésekor, mindenképpen a szabadságharc oltárára került 1849-ben. Alig 
tavaszodott, amikor március 18.-án gyűlést hívtak össze a „Bágyoni Unitárius Sz.: 
Ekkla Papi lakában”, ahol ismertették, hogy „hazánk mostani háborús körülményei 
tekintetéből a Honvédi Bizottmány” 39 más egyházközségekhez hasonlóan megkereste a 
miénket is, és felszólította, hogy „az országnak elkerülhetetlenül álgyukra van szüksége a 
végre harangjai közül Szent Ecclánk is egyiket adózná a haza oltárára /.../”.40 A „hazához 
buzgó szeretetből történt” hozzáállásnak köszönhetően a keblitanács meghatározta, 
hogy ingyen fogja odaadni a legkisebbik harangot. Hozzátették azonban azt is, 
hogy mindhárom harang az egyházközségé, s e tekintetben egyedül csak a 
közgyűlés hivatott arra, hogy véglegesen eldöntse ezt az ügyet.  

Ifj. Csegezi Tamás, hatásos beszéddel szólt a közgyűléshez, s tapasztalható 
módon együttes érzéssel viszonyult édes hazájához az egész gyülekezet, mert a 
beszéd befejezése után „önként felkiálta: Adjuk, adjuk jó szívvel és ingyen”.41 Ezek után 
a Bizottmány nevében a gondnok megköszönte az adományt és megáldotta a 
gyülekezetet.  

                                                 
39  -  3. KJK - 1849 március 18. 
40  - 3. KJK - 1849 március 18. 
41  - 3. KJK - 1849 március 18. 
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Több mint egy hét telt el a fenti események után, s nemcsak a harang 
leszerelésének előkészületeiről, hanem a levételről, sőt annak Kövendre történő 
elszállításáról is értesülünk. Valószínűnek látszik, hogy a levétel alkalmával a 
„Bégyűjtő Bizottmány” helyi elnöke nem volt jelen az egyházközségben, de erre 
nincs semmi meggyőző bizonyíték. Hogy miért szerepel Kövend, a harang 
átvételéről szóló levélen, az már köztudott, hiszen ott székelt a Bizottmány 
legközelebbi központja. Máskülönben már korábban megállapodás történt, hogy a 
kisebbiket adományozzák a toronyban levők közül. Igaz az is, hogy Fodor András 
állítása szerint egy 4,5 mázsás harangról volt szó, amire nézve dicsekvően hangzik 
a legkisebb jelző.  

A legújabb adatok azt igazolják, hogy ez a harang csak 333 font súlyú volt. 
Fosztó Károly 1849. március 27.-én az átvevő- elismerő iratban többek között 
rögzítette, hogy „A Bágyoni Unitária Nemes szent Ecclesia - álgyu öntés végett - országos 
tellyhatalmu biztosi felszólításra - önkéntes segedelmezésül juttatott Kövendre a 
székközházhoz - a haza oltárára bészolgáltatás végett /egy harangot, amiért / légyen isten 
áldása a nemes Szt. Ecclésián áldozattyáért és segéllje a mindnek Ura, hijjányokat - az álgyuk 
segedelmével bizonyosan békövetkező békesség napjaiban minden terük nélkül - 
kipótolhassák”.42  

A levett harangot Brassóba szállították, amiért 1854-ben kárpótlásként 550 
Ft-ot kapott az egyházközség, amiből 150 Ft-ot Koronka Antal esperesnek adtak 
fáradsága díjába, amiért közbenjárt az összeg megszerzéséért, és elhozásáért. 

1915. október 24.-én ismét nagy döntés előtt állt az egyházközség, hiszen ki 
kell mondania, hogy melyik lesz az a harang, amelyiket ismét feláldoz ingyen a 
haza oltárára. Miután megismerkedtek a hadszolgáltatásokról szóló rendeletekkel, 
bármennyire is át voltak fűtve a hazaszeretettől, mégis érződik, hogy nagyon 
ragaszkodtak harangjaikhoz. A keblitanács a maga részéről mind a két harang 
megtartásáról határozott, viszont ebben is a közgyűlésnek kellett kimondania a 
végső döntést. Amennyiben szóba kerül a törvény alkalmazása, akkor tisztelettel 
meghajlik az egyházközség is a törvény előtt.  

Az egyházközség már az esperes figyelmeztetéséről is tudomást szerzett, 
hogy tartsa meg a történelmi értékkel bíró harangját. Ismét szembetaláljuk 
magunkat az adatok pontatlanságával, s míg tovább mennénk, addig igyekezzünk - 
már amennyire ez lehetséges - tisztázni a valóságnak jobban megfelelő helyzetet. A 
harang súlyát illetően már találkoztunk az eltérő adatokkal, de azt végérvényesen 
megoldotta az 1849. évi beszolgáltatás. Most egy hármas helyzet állott elő, mert: 

- 1916-ban az esperesi Vizsgálószék megállapította, hogy egy 350 kg-os 
harangot vittek el háborús célokra. - 

- a Nagyszebeni Császári és Királyi Katonaparancsnokságnak 
Építésügyosztálya 1917. január 2.-án keltezett iratában arról van szó, hogy egy 291 
kg-os harangot vittek el. - 

                                                 
42  - 3. KJK - 1849 március 18. 
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- a keblitanácsi jegyzőkönyvben pedig ezt olvassuk: „a valamivel nagyobb 
(harang) a hívek egyhangú kívánságára megmaradott”.43 Amennyiben összevetjük a fenti 
három adatot, akkor a következőkre kapunk betekintést: 

- az 1915. évi harangfoglaláskor az egyházközségnek két harangja volt: az 
egyiket 1786-ban öntötték és 5 mázsás volt, a másik pedig az, amelyiket 1844-ben 
öntöttek és 859 kg-os volt. – 

- E két harang közül kellett válasszon az egyházközség, s úgy döntött, hogy 
a valamivel kisebbet adja. – 

- a valamivel kisebb így is több mint 3,5 mázsát jelentett abban az esetben, 
ha a harangok súlyát illetően biztosak lehetünk végre az adatok pontosságában. – 

- az 1844-ben öntött harang ma is megvan, s ha az ennél valamivel kisebbet 
adták oda, akkor csak az lehetett, amelyik súlyban a legközelebb állt hozzá. – 

- az előbbi érvet erősíti, hogy 1849-ben is a két nagyobbik harangot 
tartották meg. 

Ezek után már csak arról értesülünk, hogy 1915. január 2.-án, 10 -11 óra 
között Muresán Gergely négy emberrel leszerelte a harangot, és ellátta a XII. 829 
számmal. Az általuk felvett jegyzőkönyvben többek között megjegyezték: „ezen 
harangokat a bágyoni unitárius egyházközség teljesen ingyen adja a hadvezetőségnek, így nem 
számít sem most, sem jövőben az érték megfizetésére. Legyen kedves a haza oltárán 
áldozatunk”.44  

A többes számot használja a jegyzőkönyv, de természetesen csak egy 
harang levételéről volt szó. A gyülekezet megnyugtatta magát a történtek után, 
hiszen átélője volt a leszerelésnek és az elvitelnek is. Megjegyezték, hogy a 
hadvezetőség a nagyobbik harangot akarta elvinni, mert nekik nem harangra, 
hanem anyagra volt szükségük. Ez a magyarázata annak, hogy ingyen kellett 
adniuk a kisebbiket, hogy ez által megtarthassák a nagyobbikat. Kellemesen hat a 
végső kicsengés: Ha ingyen adták, akkor a hazának adták, s így „megmaradhatott a 
sokkal szebb és valamivel nagyobb és teljesen jól ütő harang”.45 A harangkoronát és a 
harangütőt meghagyták az egyházközségnek. 
(8) 

Babos Miklós és Márián Demeter, tordai harangöntők 1924. május 2.-án 
árajánlatot nyújtottak be az egyházközségnek, melyben ígérték, hogy a 
legfinomabb harangércből egy 300 kg-os harangot öntenek. Ennek a harangnak 
175 lei / kg az ára, a betűket pedig darabonként 7 leiben számolták. 1800 leiért 
hajlandók elvégezni a harang felszerelését. Természetesen az ajánlatban benne volt 
a felelősség vállalása is.  

Június 29.-én megjelentek az egyházközségben, hogy megkössék a 
szerződést. 12 pontba foglalták a 350 kg-os harang megöntésével kapcsolatos 
feltételeket: 

- 1. az egyházközség egy 350 kg-os harangot öntet, 175 lei / kg-onként. - 

                                                 
43 -  10. KJK – 1917. január 17. 
44 -  5. I. – 1917. január 2. 
45 -  10. KJK – 1917. január 17. 
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- 2. a harangnak ebben az évben el kell készülnie. - 
- 3. a harang súlya csak 10 kg-mal lehet több, vagy kevesebb. - 
- 4. a harangöntők kötelezik magukat, hogy a mostani „G” hangú harang 

mellé egy „H” hangút öntenek. - 
- 5. az egyházközség hajlandó előre 10000 leit fizetni, de a többit csak 

azután folyósítják, amikor egy szakértővel megvizsgáltatták a harangot és 
megállapították róla, hogy az elvárásoknak megfelel. - 

- 6. szeptember 10-ig a harangnak a toronyban kell lennie. - 
- 7. az átvétel előtt Tordán fogják megmérni az egyházközség képviselői. - 
- 8. az öntők arra az esetre is felelősséget kell vállaljanak, ha a 

felhelyezéskor, vagy azután a harang elreped. - 
- 9. amennyiben a szakértői vélemény után nem fogadja el az egyházközség 

a harangot, akkor kötelesek újraönteni. - 
- 10. a vállalkozók felügyelete mellett hozhatja csak haza az egyházközség. 

- 
- 11. Felirata: „Isten dicsőségére! az 1786-ban öntött s 1914-ben kitört 

világháborúba vitt harang helyett - jobb jövő reményében - öntette a bágyoni unitárius 
egyházközség a hívek áldozatkészségéből 1924 évben”.46  

- 12. a fenti feltételeket mindkét fél magára kötelezőnek fogja tartani. - 
A harangot 62000 leiért a Stössel and Comp-nak fizették ki, s október 11.-

én már itt is volt az egyházközségben. Másnap de. szerelték fel, miután 
meghallgatták és megállapították, hogy minden megfelel a szerződésben 
foglaltaknak, csupán még a garanciavállalással vannak elintéznivalók. Bizonyára a 
harang ingása sem lehetett a legtökéletesebb, mert kifogásolták, hogy azok az ékek, 
melyeken inog a harang, nagyon kopottak. Emiatt mindenképpen kell gondoskodni 
a kicserélésükről.  

A harangszentelési ünnepséget október 19.-ére rögzítették, s ezzel 
kapcsolatosan leszegezték, hogy az idegeneket a „legjobb ellátásban” kell részesíteni, 
s ezen kiadásokat az egyházközség pénztárából fedezik. A templomi ünnepség után 
asztalülést tartanak, amelyen szeretné a keblitanács, ha minél többen 
megjelennének. Három nap múlva, október 15.-én jelezte a püspök, hogy 
gyengesége, és az ősz miatt nem tud megjelenni a harangszentelési ünnepélyen, de 
nagyon dicséretesnek találta, hogy a szegényebb rendűek versenyeztek a 
tehetősebbekkel az adakozásban, hogy meglehessen a második harang is. Arra 
kérte Istent, hogy 100, 1000 annyit adjon vissza az adakozóknak. Az 
egyházközséget pedig arra intette, hogy továbbra is maradjon egy „erős pillére” 
egész Unitárius Egyházunknak. Végül pedig a főpásztori áldásában kívánta, hogy 
Isten áldása legyen a harangon „századokon át az időknek végéig”.47  

A harangszentelési ünnepségen Dr. Szathmári Miklós prédikált, és 
Ádámosy Gábor mondott úrvacsorai beszédet. Jelen volt Dr. Mikó Lőrinc tanácsos 
is, valamint Kovács Kálmán püspöki titkár. A szomszéd lelkészek közül Gombásy 

                                                 
46 -   11. KJK – 1924. június 29. 
47 -   587 – 1924. október 15. U.P. 
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János aranyosrákosi és Vicze Lajos komjátszegi lelkészek jelentek meg. Az 
ünnepély az egész gyülekezet számára örömet szerzett, s a leírtakból tündököl az a 
központi érzés, hogy az egyházközség büszke, hogy saját erejéből megvalósíthatta 
ezt a szép tervet.  

Sajnos az „idők vége” a harang számára hamar elérkezett, mert 1928 
májusában a harang elrepedt. A keblitanács újra egy nagy feladat előtt állott, hogy 
újraöntesse harangját. 
(9.) 

1928. szeptember 9.-én megkezdték az előtárgyalásokat, amikor 3 
harangöntővel folytattak megbeszéléseket: 

- König Frigyes, aradi harangöntő azt az ajánlatot tette, hogy az elrepedt 
harangot 60 lei / kg-os árban átveszi és 160 lei / kg-os árban újraönti.  

- Schibo és Kamutz, nagyszebeni mesterek 70 lei / kg-os árban vették volna 
át, de 10 %-ot megelőzően leszámítottak volna az összsúlyból.  

- Klein K. Oszkár 100 leit ígért az elrepedt harang kg-jáért és kg-ként 150 
leiért hajlandó volt újra önteni. A keblitanács ez utóbbi ajánlatot fogadta el, és 
abban állapodtak meg, hogy kirovás útján biztosítják a szükséges anyagi fedezetet. 
Ezt most egészen könnyű papírra vetni, de annál nehezebb volt az akkori 
kivitelezés. Ne feledjük, hogy nagyon megviselte a gyülekezetet a harang 
elrepedése, s elég hangsúlyos volt a vélemény, hogy kárba veszett az 
áldozathozatal. Tapasztalható, hogy a kinevezett bizottság egyszerűen megtagadta 
a pénz összegyűjtését, s emiatt az Elnökségnek kellett magára vállalnia ezt a 
feladatot.  

1930. április 20.-án megkötötték a harangöntővel a szerződést, melyben a 
következő feltételeket rögzítették: 

- az elrepedt harangot újraöntetik s helyette egy kb. 320 kg-osra megkötik a 
szerződést. - 

- a tömegből 5 %-ot számítnak le s a megmaradt mennyiségért 50 lei / kg 
összeget a harangöntő kifizeti az egyházközségnek. - 

- a 320 kg fölötti mennyiséget 150 lei / kg-ban fogja kifizetni az 
egyházközség. - 

- az elrepedt harang elszállítása az egyházközség, az új harang ideszállítása 
pedig a harangöntő kötelessége. - 

- az öntő 30 éves garanciát 
vállal a harang épségére. -Még ebben 
a hónapban két levelet is küldött a 
harangöntő az egyházközségnek, 
melyek közül az egyikben szinte 
sejteni lehet, hogy a lelkész és a 
harangöntő között barátság vette 
kezdetét. „Visszaemlékezve 
Nagytiszteletű Uram szíves ígéretére egy 
esetleges kudsiri kirándulást illetőleg, 
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szívesen ismétlem meg itthonról is meghívásomat és kellemes húsvéti ünnepeket kívánva vagyok 
kiváló tisztelettel: Klein Oszkár”.48  

29.-én arra kérte a lelkészt a harangöntő, hogy a repedt harang elküldésének 
fuvarlevelét azonnal postázza, mert a kudsiri állomásfőnök olyan árban akarja 
kifizettetni a szállítást, mintha új harangról lenne szó.  

1930. május 7.-én Klein K Oszkár értesítette az egyházközséget, hogy 
készen van a 430 kg súlyú harang, amiért 22239 leit kell fizetniük. A harangot 
májusban felszerelték, de a meghallgatáskor nyomban kifogásolták, hogy a 
nagyharang „szava” elnyomja az új harang hangját. Itt jelent meg legelőször az a 
tény, amivel még akár a mai nap is szemben állunk: a kiegyensúlyozási nehézség. 
A harangöntő ezzel kapcsolatosan mindenkit nyugtatgatott, hogy ez nem számít 
hibának, hiszen minden nehézség nélkül elvégezhető a kiegyensúlyozás. A siker 
érdekében a következő napot is arra fordították, hogy megfelelően elvégezzék ezt a 
bizonyos munkát. Sikertelennek bizonyult a másnapi munka is, mert a keblitanács 
egy újabb ütővel sem vette át a harangot. Arra kérték a harangöntő mestert, hogy a 
jelenlegi ütőt egy 15 kg-sal cserélje ki, hogy ez által hangosabb legyen a 
harangszó, ezt a munkát pedig igyekezzen úgy időzíteni, hogy a pünkösdi ünnepre 
szólhasson a harang. A harangöntő felhívta az egyházközség figyelmét, hogy a 
harang súlyához mérten a már felszerelt ütő teljes mértékben megfelel, de ha 
mindenképpen ki akarják cserélni, akkor a harangozásokat sokkal óvatosabban kell 
végezni. Június 4.-én Klein Oszkár elhozta az új 13,5 kg-os ütőt, amit fel is szerelt. 
Ekkori meghallgatás alkalmával nem volt kifogása a keblitanácsnak, s miután a 
harangöntő ezzel az ütővel is vállalta a 30 éves garanciát, az egyházközség 
megígérte, hogy július 1-ig „kamatmentesen” fizeti a még hátralékban levő 12000 
leit.  

A harang végleges készítési értéke 22239 lei volt. Végül pedig még 
egyetlen kérdés maradt hátra, hogy a harang felszentelése előtt meglehet-e húzni, 
vagy nem. Az igen volt a megállapítás, viszont a felszentelésére nem került sor. 
(10.) 1958. március 27.-én arról értesítette az Egyházi Képviselő 

Tanács az egyházközséget, hogy a homoródszentlászlói harangot a bogáti 
leányegyházközségnek adományozza azzal a kikötéssel, hogy az 
egyházközség vegye be a leltárába. Benedek Sándor lelkész jelentette, 
hogy június 29.-re meghívták Székelyderzsbe prédikálni, ahol „jégveréses” 
ünnepély lesz, s a meghívók hangsúlyozták, hogy amennyiben 
megtagadná a részvételt, akkor akadályokat gördítenek a harang elhozása 
elé. A lelkész az ünnepélyen megjelent, szolgálatot végzett, és elhozták a 
harangot, ami ma is rendeltetése helyén szolgálja az ügyet. 

A harangok javítása szorosan hozzátartozik ehhez a fejezethez. Az 
első nagyobb méretű javítást 1821-1822-ben jegyezték, amikor levették a középső 
harangot, és újból készítették a korona vasazását.  

1839-1841-ben a nagyharang tengelyét javították.  

                                                 
48 -  53. I – 1930. április 15. 
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1850-ben pedig ugyanennek a harangnak eltörött az ütője. Kolozsvárra 
vitték azzal a céllal, hogy ott megforrasztatják, s miután elvégeztették a munkát, s 
visszahelyezték a helyére, ismét eltörött.  

1881-ben megállapították, hogy a nagy harang tengelye nagyon elkopott, s 
emiatt azt egy újjal kell kicserélni. Más tengely készítéséről határoztak „kerek, vagy 
gömbölyű mintára, melyet a pallér T. Czakó József úr is eléggé 

ajánlott”.49 Teljesen 
nyilvánvaló volt, 
hogy a döntés 
ellenére a tengelyt 

négyszögűre 
készítették, és a 
régebbi módszer 
szerint az „ékes” 

megoldást 
választották. Ez a 
javítás nem volt sikeres.  

1890-ben ismét tárgyalásokat kezdtek a 
javítással kapcsolatosan. Ötvös Sándor és 
Árkosi György jelentkeztek, hogy kicserélik a 

harang tengelyét, azonban a keblitanácsnak az volt a meglátása, hogy ez sem lesz 
egy tartós munka, s így sokkal jobb megoldásnak találták Andrásovszki harangöntő 
megkeresését. Ezzel megbízták a gondnokot, aki levelet is írt a harangöntőnek, de 
bizonyára másabb válasz érkezett, mint amire számított az egyházközség 
Vezetősége. Ekkorra már a harang olyan rossz állapotba került, hogy nem lehetett 
harangozni vele. A megjelent mesternek és segítségeinek, amiért idejöttek, „hogy a 
harangot nézegették, és a megcsinálásával egyezkedtek a presbitérium egy forintot adott ”. 50 
Ötvös mester, bár másfelekezetű, abban a kedvezményben részesült, hogy 
elhalálozásakor őt és feleségét is ingyen harangozzák ki, mert számos olyan 
kovácsmunkát elvégzett, amiért nem kért munkadíjat.  

Világosan kiderül, hogy végül is kikkel kötötték meg a szerződést, de 
következtethetünk arra is, hogy minden valószínűség szerint a munkát harangöntők 
végezték el, mert a korona kiszállításáról a tordai állomásról az egyházközség 
gondoskodott. Márciusban készen volt a korona, aminek kifizetési árából még 
hiányzott 50 Ft. Ennek az összegnek az előteremtése a gondnok feladata volt. Akár 
kölcsön felvételével is, de az elvégzett munka díját ki kellett fizetniük. Március 
24.-én végre sikerült a keblitanács akarata, hiszen Andrásovszki mesterrel 
készíttethette el a koronát. E javításhoz szükséges kellékekért 190 Ft-ot fizetett az 
egyházközség.  

1980-ban volt még egy nagyobb méretű harangjavítás, amikor Apácai Antal 
mester vezetésével megfordították a harangokat, hogy ellenkező oldalukat is 

                                                 
49 -  7. KJK – 1881. december 18. 
50 -  8. KJK – 1890. január 27. 

Harangjavítások és azok 
kiadásai 

Év Összeg 
1795 0,40 pénz 
1822 4 RFt 
1832 2 RFt 25 Kr. 
1841 2 RFt 37 Kr. 
1850 6 VFt 24 Kr. 
1890 208 Ft 36 Kr. 
1895 40 Kr. 
1903 15 Ft 82 Kr. 
1947 40.000 Lei 
1980 4.200 Lei 
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koptassák. Ennek a javításnak érdeme elsősorban a felelősen elvégzett munka volt, 
de ugyanakkor egyfajta helyes elgondolás, hogy a fordító szerkezetet a maga 
helyén hagyták azzal a szándékkal, hogy azt használni lehessen szükség esetén.  

A harangjavításokról általában elmondhatjuk, hogy többségükben olyan 
hibák álltak elő, melyek közvetlenül megakadályozták a harangozást, de amelyeket 
könnyen helyre is lehetett állítani, s ez legtöbbször vagy a húzószíj, vagy pedig az 
ütő pótlását, cseréjét jelentette. 1890-től kezdődően „harangbütővel” találkozunk az 
említések során, s ma is ez a szó van használatban. Nem azért tettem ez utóbbi 
megjegyzésemet, mintha valamilyen kifogásom lenne ellene, hanem csupán jelzés 
értékkel.  
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3 A templomhoz tartozó építkezések 

3.1 A cinterem 
A régi templomnak kezdetben nem volt cinterme. Uzoni Fosztó István 

tudósít, hogy a „templom ajtaja előtt való pitvar”51 Ajtai 
Kovács Jakab lelkész idejében, 1732-ben épült.  

A cinteremnek tulajdonképpen három fontos 
rendeltetése volt:  

- 1. Abban kapott helyet az énekkar;  
- 2. Eklézsia-követések helye volt;  
- 3. A halottak felravatalozásának a helyéül szolgált. 

A mai templom cintermét nem építették egyszerre, és egybe a templommal. 
Erre vonatkozóan semmi magyarázatot nem találtam, de tény, hogy annyira külön 
kezelték a szóban 
levő épületrészt, 
mintha nem 
képezte volna a 
templom egészét.  

1905-ig a 
cinterem 
zsindelyezett volt, 
és azt 
mondhatom, hogy szinte javításait is külön végezték. Gyakran előfordult, hogy a 
templom javításáról nem beszélhetünk, viszont adataink vannak a cinterem 
javítására vonatkozóan. 

A cinterem nagyobb javításait 1837, 1865, 1898, 1905, 1986 és 1995 
években végezték. Amint már megjegyeztem, 1905-ig különös 
megkülönböztetéssel voltak a cinterem iránt, de a jelzett időponttól kezdve minden 
javítási munkálat egybeesett a nagyobb templomjavításokkal. 

Nézzünk meg néhány adatot:  

3.2 A „portikus” és a k őkerítés 
A templomba igyekvő embert megtévesztő évszám fogadja a portikus 

falán: „Épült 1866-ba”. Azért megtévesztő ez a szám, mert tudjuk, hogy a templom 
falait teljesen még fel sem rakták, amikor hozzáfogtak a portikus, és a templomot 
körülvevő kerítés alapjainak az ásásához. Ezt az állításomat erősíti meg a vésett kő, 
melyet a kőkerítés keleti oldalán a falba rakva találunk, és amelyiken az 1809-es 

                                                 
51 - I. M. 226. old.; A pitvar, vagy akár a cinterem fogalmak mögött nemcsak a templomhoz szorosan 
hozzáépített épületrészt kell érteni, hanem adott utalások alkalmával a templom-kerítésen belüli helység 
is értendő, pl. a cinteremben való temetkezés, nem azt jelentette, hogy a szóban levő épület alá temették 
a lelkészeket, hanem valahová a kerítésen belül. 

Év építés Javítás anyag Érték 
1732 cinterem - - - 
1811 cinterem - - 165 RFt  
1825 - Cinterem - - 
1835 - cinterem 

zsindelyezés 
- - 

  cinterem 
zsindelyezés 

3000  
zsindely 

- 
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évszám olvasható. Továbbmenően az 1810. évi számadásból megtudjuk, hogy a 
portikust Szász József fejezte be, aki elkészítette a 
tetőszerkezetét. A portikus, de az 1810-ben befejezett kőfal 
is zsindelytetőt kapott. Ezekért a munkálatokért 170 RFt = 
204 MFt-ot fizettek. 

Javításokat-átalakításokat több esztendőben is 
végeztek, melyek közül említésre méltó az 1829. évi. 1886-
ban újraépítették, amikor a már említett követ hátra rakták 
egy eldugott helyre, az új évszámot pedig szem elé 
helyezték. 1905-ben a portikust gerendázattal és vakolattal 
is ellátták. 1931-ben a cserepezésén végeztek javításokat. A 

későbbiek során javítása egybeolvadt a templom nagy javításaival. 
A portikus folytatását jelenti a kőkerítés. Már megjegyeztem, hogy az első 

kőkerítés építése egybeesett a jelenlegi templom építésével, illetve végső 
befejezése 3 évvel követi azt. Ezt igazolja az 1817. évi vizsgálószéki jegyzőkönyv 
is, melyben megállapították, hogy a templomot kőkerítés veszi körül, melyet 
zsindely föd. 

1858-ban végezték az első nagyobb méretű javítást, hiszen a zsindely 
nagyon megrongálódott, s szükségszerűvé vált a kicserélése. Erre a célra 10000 
zsindelyt vásároltak. A javítási munkálatokat a várfalvi Pálfi András és Nagy 
József mesterek végezték el 50 Ft-ért és 6 véka kukoricáért. 

1866-ban elvégzett javításokról nem találtam kimerítő adatokat, melyek 
sejtetnék, hogy újból rakták volna a kerítést. Tényként fogadhatjuk, hogy a faragott 
kő, mely ott díszeleg a bejárat fölött az előbbi feltételezést erősítgeti. 
Tagadhatatlan, hogy a keblitanács teljhatalmat kapott a munkálatok 
elvégeztetésére, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben valaki megtagadná a 
munkában való részvételt, akkor elmaradhatatlanul meg kell büntetni. 1866. június 
16.-ra befejezték a javítási munkálatokat. 

1868 és 1871 években végeztek nagyobb méretű javításokat a kőkerítésen. 
1875-ben teljesen újraépítették a kőkerítést. Fodor Mihály és Bujdosó 

Miklós végezték a munkát. A „televény föld” kihordásával kapcsolatosan 
megállapítható, hogy új alapozást is végeztek, éppen a miatt, mert a múltban 
többször is előfordult, hogy egyik, vagy másik helyen megbomlott a kőfal.  

1892-ben 15000 zsindelyyel födték újra a kerítést. 
1912-ben kivágták a templom körüli akácfákat, mert rongálták a kerítést. 
1923-ban következett be a nagy változás. Eredetileg az volt a keblitanács 

álláspontja, hogy amint azt régebb is tették, csak az előállt hibákat javíttatja ki, de 
észrevették, hogy nemcsak a javításokat kellett elvégezni a kőkerítésen, hanem ki 
kellett javítani a tetőzetét is. Megfelelő szakértővel tervet készíttettek, kijavították 
a kerítés repedéseit, és cseréppel födték. A munkálatokat Palocsán János végezte 
olyan feltételek mellett, hogy minden hibát kijavított a kerítésen, fél födél 
alakjában elkészítette a befödését. Az anyagot az egyházközség biztosította, 
viszont a mesternek a munkát áldozócsütörtökig be kellett fejeznie. Az elvégzett 
munkáért kétévi garanciát vállalt a mester. 
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A régi, felhasználható anyagok közül csak a zsindelyt értékesítették, a 
megmaradt deszkát és lécet raktárra helyezték azzal az elképzeléssel, hogy 
valamikor még szükségét vehetik azoknak. 

1967-ben ért véget az a munka, melynek egy évvel megelőzően már 
megálmodták a tervét. A kőkerítés ebben az évben kapta meg mai formáját. 4 tagú 
bizottság szervezte meg a munkálatokat. Komoly közmunkával leverték a 
vakolatot, amit aztán újból készítettek. A kerítést beton-tetővel látták el. A 
munkálatok kiadása 9391 Lei volt. 

3.3 A templom körüli tér 
1923 májusában állapította meg a keblitanács, hogy végre jó lenne, ha a 

templom 
dombján 
többé nem 
legelésznén
ek a 
disznók és 
a libák, 
mert csak sorozatosan bepiszkolják a templomfeljárót. A bekerítési gondolat ekkor 
még a kezdetén volt, de megfogalmazták tiltás formájában az állatok legeltetését a 
jelzett helyen. Különös gondot fordítottak arra, hogy a harangozó tartsa tisztán a 
templom körüli dombot, és ígérte a lelkész is, hogy szolgáját is elküldi, hogy 
segítsen a harangozónak a rendteremtésben. 

1932-ben már a bekerítéshez jobban elközelített a keblitanács, amikor a 
kerítés határát a Kis utca mellé tervezték, ugyanakkor elhatározták a gesztenyefák 
ágainak a visszametszését is, hogy azok több kárt ne okozzanak a templomban és a 
kőkerítésben. A gesztenyefákat 1986-ban kivágták, hiszen nagy termetükkel 
rongálták a templomot, bár azok a bágyoniak büszkeségei voltak, ugyanis az egyik 
fehéret, a másik viszont pirosat virágzott, ami a magyar nemzeti színt juttatta a 
hívek eszébe. A kerítés elkészítését a püspöki vizitáció is meghagyta, de az még 
mindig váratott magára. 

1960-ban Csép János javaslatára ismét meghatározták a templomdomb 
bekerítését, de ekkor sem vált valóra a terv. 

1977 jelentette a régi álom valóra válását. Bíró Domokos és Csép Miklós 
Cs. atyánkfiait bízták meg, hogy megvásárolják a szükséges kerítésanyagokat. Már 
a kezdetben nehézségekbe ütköztek, hiszen építkezési kiutalásokat csak állami 
intézményeknek, vagy termelő szövetkezeteknek engedélyeztek. A lelkész 
kijelentette, hogy ő talált megoldást ebben a tekintetben, ami azt jelentette, hogy 
létezett egy olyan lehetőség, miszerint beszerezhetők voltak mellékutakon a 
szükséges anyagok. Három évig vívódott az egyházközség vezetősége, míg végre 
sikerült beszereznie a kerítés felépítéséhez szükségeseket. Közmunkával, és sok 
nehézséggel sikerült valóra váltani a régi álmot, s így befejezést nyert a templomtér 
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végleges bekerítése. Sikó Márton 60 szilvafa csemetét adományozott, melyeket 
beültettek a már bekerített sávba. 

3.4 A templom feljárója 
1858-ig a templomhoz nem vezetett lépcső. Ebből arra következtetek – 

ismerve a terepet -, hogy esős, sáros, havas időben megnehezedett a feljárás. A 
jelzett esztendőben éppen a templomba való feljárás megkönnyítése érdekében 
vetődött fel a gondolat, hogy időszerűvé vált egy lépcső elkészítése. A kivitelezés 
akadozott, sőt szeptemberben teljesen le is állt, mert a kőfaragó valami miatt 
megtagadta a munkát. A hosszadalmas tárgyalások eredményeként egy más 

kőfaragóval kötöttek újabb szerződést, aki októberre 
elvégezte a kövek kifaragását. A kőfaragó a hidasi 
Popa Iuon volt. 

1859-ben készült el a lépcső, melyet a Tordai 
Derzsi Sándor rakott le 70 Ft-ért. 

1969-ben esedékessé vált a lépcső teljes 
kijavítása, amikor kijelentették, hogy a hívek 
áldozatkészségére bízzák a lépcső elkészítését. 

Megszervezték a gyűjtést és a nyár folyamán hozzáfogtak a lépcső kivitelezéséhez. 
Sajnos, hogy a szerződés megkötéséről, de a mesterek neveiről sem jegyeztek fel 
semmi közelebbit. Az új lépcső elkészült, ami 7978 Leibe került, de ezt az összeget 
az 1970. évi esperesi vizsgálószék 8000 leire kerekítette. 

A (lépcsők melletti) korlátokról elmondhatjuk, hogy léteztek ilyenek már a 
lépcső elkészítése előtt is, hiszen 1858-ban van tudomásunk egy korlát 
felállításáról. A későbbiek során még 1929 és 1969 jelentett korlátcserélési 
évszámnak. 

A templom építés-javításainak összesítése  
Év Építés Javítás Anyag Érték Építés-javítás 

értéke 
1672 torony - - - - 
1714 - toronyfödés - - - 
1732 cinterem - - - - 
1757 -. Templom meszelése - - 20 Ft 
1759 - toronyjavítása - - - 
1771 - Templom meszelése - - 20 Ft 
1774 - Torony faszerkezet - - 250 Ft 
1790 - toronyzsindelyezés 65000 

zsindely 
142 Ft 
96 Kr. 

- 

1791 - Templom meszelése - - 3 Ft 60 Kr. 
1809 Templom - - - 3396 RFt és 28 

MFt 29 Fill. 
1810 portikus - - - 253 MFt 20 

Fillér 
1811 - templomra 3000 cserép 150 RFt - 
1811 cinterem - - - 165 RFt 
1812 - toronyzsindelyezés - - - 
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1813 - templompadolása - - - 
1815 - padok igazítása és 

festés 
- - - 

1816 - templo födél - - - 
1818 - templom - - 40 RFt 30 Kr. 
1821-
1822 

- torony 12000 
Zsindely 

54 RFt 
48 Kr. 

- 

1825 - cinterem - - - 
1827-
1828 

- templom tetőzete 400 cserép - - 

1828-
1829 

- portikus - - 12 RFt 8 Kr. 

1829-
1830 

- templom tetőzete 4000 cserép - - 

  harangszék - - 2 RFt 30 Kr. 
  torony 11520 tégla; 

mész 
 174 RFt 40 Kr. 

1831 - templom cserepezése - - 30 RFt 
1833 - torony megemelése    

  Templom tetőzete 5000 cserép  3601 RFt 38 Kr. 
1834 - zsalugáterek a 

templomra 
- - 100 RFt 

1835 - cinterem 
zsindelyezés 

- - - 

1836 - templom tetőzete 4000 cserép - - 
  cinterem 

zsindelyezés 
3000 zsindely - - 

1837 - templom cserepezése - - - 
1843 - templom tetőzete - - - 
1851 - templomjavítás - - - 
1854 - templom tetőzete - - 50 Váltó Ft 
1857 - kőkerítés 10000 

zsindely 
- - 

1858 - kőlépcső készítése - - - 
  kőkerítés 

zsindelyezés 
- - 50 Ft és 6 véka 

kukorica 
  feljáró korlátja - - - 

1859 - templom tetőzete - - 36 Ft 75 Kr. 
  Feljáró lépcsője - - 70 RFt 

1866 - portikus és kerítés - - - 
1871 - templom tetőzete cserép és 

zsindely 
- - 

  kőkerítés javítása - - - 
1873 - torony faszerkezete - - - 
1875 kőkerítés - 10 öl kő; 50 

véka mész 
- - 

1876 - templom meszelése - - - 
1877 - torony födél - - - 
1881 - torony faszerkezete - - - 
1885 - templom tetőzete - - - 

  harangláb - - - 
1887 - templom tetőzete - - - 
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1889 - templom tetőzete - - - 
1890 - templom tetőzete - - 129 Ft 26 Kr. 
1891 - templom-kerítés - - - 
1892 - templom-kerítés 15000 

zsindely 
38 Ft 85 

Kr. 
 

1893 - templomjavítás - - 101 Ft 68 Kr. 
   500 cserép - - 
  portikus zsindely - 14 Ft 98 Kr. 

1896 - templom - - 37 Ft 3 Kr. 
  Portikus, kőkerítés - - 16 Ft 

1898 - templom-tetőzete 1000 cserép - 62 Ft 50 Kr. 
  cinterem 22000 

zsindely 
- 76 Ft 58 

1899 - cinterem 
zsindelyezés 

- - 176 Ft 56 Kr. 

1905 - Templomjavítás - - 6080 Korona 25 
Fillér 

1910 - templom tetőzete - - 3 Korona 
1912 - templom tetőzete - - - 
1913 - templom tetőzete 3000 cserép - 361 Korona 62 

Fillér 
1916 - templom - - 22 Kor 40 Fill 
1918 - templom - - - 
1923 - kőkerítés - - 8000  Lei 

  portikus - - - 
  karfa a lépcsőhöz - - - 

1930 - Templom, portikus - - - 
1934 - templom - - 5481 Lei 
1936 - templom-torony - - - 
1939 - templom - - 5500 Lei 
1940 - templom-tetőzete - - 200 Lei 
1946 - templom-tetőzete - - 15000 Lei 
1954 - templomjavítás - - 1738 Lei 
1963 - templomtető - - 3330 Lei 
1965 - Templomjavítás - - 21063 Lei 
1967 - templomkerítés - - 18050  Lei 
1969 - templom-lépcső - - 7978 Lei 
1971 - templom tetőzete - - - 
1974 Templomtér  - - - 
1983 - templom - - 10200 Lei 
1985 - torony - - 16000 Lei 
1986 - templomjavítás - - 70000 Lei 
1990 - templom-tető - - - 
1993 - templomfödél - - - 
1995 - templomjavítás - - 12 millió Lei 
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4 Lelkészi lakások 

4.1 Az 1711-ben épített lakás 
A fenti évben épült az a lelkészi lakás, mely szalmával volt födve. 

Eredetileg a lelkészi lakás a telek keleti részében volt elhelyezve, s csak a fenti 
évtől kezdve hozták át a telek északi részére. Ez a lakás 1768-ban kapott 
zsindelytetőt. Hogy milyen lehetett a belső beosztása, arra vonatkozóan Uzoni 
Fosztó István sem írt semmi közelebbit, de annyit azonban megjegyzett, hogy a 
pincéből fölfakadt vizet kőcsatornán vezették ki, s fölé kamrát készítettek 30 Ft-ért, 
ami azt jelentette, hogy a lelkészi lakásnak 1773-ig nem volt kamrája. 

4.2 Az 1802-1803-ban épített lakás 
A fenti években épült lakás 182 évig nyújtott menedéket a lelkészi 

családoknak. Az építési összeg előteremtésében nagyon fontos szerepe volt Kozma 
Mihály lelkésznek, akitől származott a legfőbb kezdeményezés is, aminek 
köszönhetően egy „tisztességes tágas és kényelmes papi házat”52építettek. Ez a lakás 
„boronafából” készült, 3 szobás és zsindellyel födött volt. A három szoba közül az 
egyik kisebb volt ugyan, melyeknek területe 105 négyzetméter volt. A lelkészi 
lakáshoz 999 négyzetméter terület tartozott és a mai nap is a 335 top. szám alatt 
található. 1908-ban 600 Koronára, 1935 -ben pedig 20000 Leire értékelték. 

4.3 Javításai: 
1829-1830 Zsindelyezést végeztek, melynek a kiadásai 50 RFt 14 Kr. 

volt. 
1837 A kéményét javították ki. 
1848 Megrongálódott a pincelejáró lépcsője, és annak tetőzetén 

javították meg a zsindelyt. 
1852 Gadó Mihály mester végezte el a lelkészi lakás külső 

javítását. 
1860 Kéményjavítást végeztek. 
1867 A felső szobán egy új ajtó helyét vágták ki annak 

érdekében, hogy a keblitanács azon járhasson be a tanácskozások 
alkalmával, s így részben elkerüljék a lelkészi család zavarását. 

1872 Arra figyelmeztette a lelkész a keblitanácsot, hogy a lakás 
külső fala mindenképpen javítást igényel, amit az egyházfik 
kijavítottak. 

1879 Megbomlott az egyik sarok alatt a kőalap, amit 
helyreállítottak. 

1888 A zsindelytető nagyon megrongálódott, s ennek 

                                                 
52 - KerMagv 30. Évf. 1895/45. old. 
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következtében szinte mindenütt beesett az eső. A keblitanács 
érezte a felelősség terhét, s nyomban megállapodtak, hogy 
intézkedni fognak. Turrai József ácsmesterrel beszéltek, aki 1000 
zsindelyt 90 krajcárért rakott fel. A vizsgálószék is megállapította, 
hogy amennyiben nem végzik el a szükséges javításokat, akkor a 
lakás nem tudja kielégíteni az akkori feltételeket. 

1899 
Nagyobb átalakításokat végeztek a lelkészi lakáson: a középső szobát 

nemcsak újragerendázták, hanem újra is padolták. A ház elé egy hosszú tornácot 
készítettek „oroszfokok” építésével. Az ácsmunkát Árkosi János végezte 47 Ft-ért.  

A munkálatok kivitelezésében - mint mindig - akadályok keletkeztek. 
Sokan megtagadták a nagy fák leszállítását, melyeket az építkezések miatt az 
erdőről kellett volna levágni és lehozni. Eldöntötték, hogy amennyiben valaki nem 
tenne eleget a felszólításnak, akkor az egyházfik kötelessége lesz a közmunkát 
megtagadók „költségén” is lehozatni a szóban levő fákat, hogy be lehessen fejezni a 
megkezdett munkát.  

A javítási munkálatok elvégzése után felfedezték, hogy a mester nagyon 
kevés összeget kért. Természetesen belátták a többletmunka elvégzését, de ezt az 
összeget csak akkor egészítették ki, miután összekapcsolták a tetőgerendákat és 
újrazsindelyezték a pincelejáratot. Árkosi János és Árkosi György mesterek 
elvégezték a munkát, de megelőzően kérték, hogy „ne bocsássák el őket éppen egy 
krajcár nélkül”.53  

A munka elvégzése után a keblitanács kiegészítette a javítási 
megállapodásban szereplő összeget 56 Ft 60 kr-ra. 
1894 A pince gerendáját támasztották alá. 
1903 A pince lejárata fölötti tetőzetet javították ki. 
1909 A külső vakolást végezték el. 
1911 

Belefogtak a lelkészi lakás nagyobb méretű javításába. Nemcsak a padlót, 
hanem ajtót-ablakot is kicserélték. Ebben az évben azonban megcélozta a 
keblitanács a kántori lakás, és a melléképületek javítását is. A javítások érdekében 
megkapták a főhatósági engedélyt, de 11 Hold erdő levágását is tervbe vették, hogy 
előteremtsék a szükséges javítási fedezetet. 

Augusztusban a szekeresek téglát és cserepet hoztak, de már akkor komoly 
pénzgondok jelentkeztek. A szükség megkívánta, hogy a kepealaphoz nyúljanak, 
aminek következtében 1.000 Koronát vettek el a javítások tovább folytatása 
érdekében. Tény, hogy ennek az összegnek csak egy részét fordították a lelkészi 
lakás javítására. A javítási munkálatokat egy négytagú bizottság irányította. A 
lelkészi lakás kijavítása alkalmával a konyha és a tornác padolását Czakó József 
mesterrel végeztette el a keblitanács, amiért 30 Koronát fizettek előlegként. Az 

                                                 
53 - 8. KJK – 1889. december 8.  



47 
 

összes munkadíj 220 Korona 50 Fillér volt. A lelkészi lakás falait sikároltatták54 és 
cigányokkal meszeltették. 
1921 Kisebb javításokat végeztek a lelkészi lakás hátsó, északi falán. 
1923 Megállapították, hogy több mint 11 évvel ezelőtt meszeltek a lelkészi 

lakásban, s most már nagyon időszerűvé vált ez a munkálat. A lelkész 
kötelességévé tették, hogy amennyiben megfelelő módon sikerül 
megegyeznie a festővel, akkor az egyházközség költségén végeztesse el 
a munkálatot. A vizsgálószék úgy látta, hogy ugyan jó állapotban van a 
lelkészi lakás, de nem felel meg a követelményeknek. 

1925 A lelkészi lakás „hatalmas romlásnak” indult, de ennek ellenére csak a 
kimondottan elmaradhatatlan javításokat végezték el rajta. 

1930 Kisebb javításokat végeztek. 
1947 Fojtovics Gyula szobafestővel végeztették el a szükséges javításokat. A 

lelkészi lakás háló-ebédlő szobáját festették ki, valamint megoldották a 
keleti, déli és nyugati falának külső meszelését is. A fenti munkálatok 
mellett még a nyári konyha meszelését is kiadták, amiért 7 millió leit 
fizettek. Ebből a jelzett összegből 3 millióba kerültek a festéshez 
szükséges anyagok. 

1948 Megerősítették az eltörött szarufát, valamint a konyha padlózatán 
végeztek javításokat. 

1977 Megjavították a lelkészi lakást.  

4.4 Az 1983-ban épített lakás 
1983-ban épült az új, nagyszerű 

lelkészi lakás. Az építési szándék azonban 
sokkal régebbi eredetű, mert 1854-ben 
már találkozunk egy új lelkészi lakás 
gondolatával, amikor azt hangoztatta a 
lelkész, hogy a rá kirótt összeget csak 
abban az esetben fizeti meg, amikor 
beköltözött az új házba. A lelkész 
kijelentését a határozatban átformálta a 
keblitanács, hogy a lelkész elképzelése 
ellenére is az összeg felét köteles 
kifizetni, a másik felét viszont az 
egyházközség pénztárából fedezik. Ebből 
a tervből azonban nem lett semmi. 

1861-ben ismét játszani kezdtek a lelkészi lakás építésének gondolatával.  
1911-ben Simonfi Tamás javasolta, hogy az Egyházi Képviselő Tanácstól 

kérjenek 2000 Korona segélyt az építésre, de tudjuk már, hogy ebben az évben egy 
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nagyobb méretű javítást végeztek, és egyelőre a lelkészi lakás építésére nem 
kerülhetett sor. 

1957-ben egy új lelkészi lakás építését ismét fontosnak találták, de a 
ténylegesebb tervezgetések csak 1972-ben láttak napvilágot, amikor felfedezték, 
hogy a régi lelkészi lakás elavult.  

1973-ban Benedek Sándor lelkész előtárta javaslati tervet, melyhez 6 
egyházközségi tag fűzött megjegyzést. Csép Miklós Cs. úgy gondolta, hogy ennek 
a tervnek kell sikerülnie, annál is inkább, mert anyag és pénz is van, s ezek szerint 
már csak a „hozzáállás” szükséges. A közgyűlés egyhangú határozatot hozott a 
lelkészi lakás építése mellett. A régi szokás szerint akarták gyakorolni a szükséges 
fedezet tagonkénti felosztását, melynek érdekében 4 bizottságot ki is jelöltek a 
sikeres pénzgyűjtés lebonyolítására.  

A fenti események február 11.-én történtek, s alig egy hét múlva a 
lelkésznek már meg kellett állapítania, hogy a hívek közül sokan nem tartják 
szívügyüknek a lelkészi lakás építését. A ház természetesen nem neki, hanem a 
mindenkori lelkésznek kellett volna. A lelkész az egész lelkészi lakás építésének 
kérdését a keblitanácsra bízta, hogy döntsön belátása szerint. A hozzászólások 
közül a Szép Istvánét emelem ki, aki kijelentette, hogy a keblitanács először saját 
magát győzze meg a lelkészi lakás építésének fontosságáról, és csak azután 
igyekezzen befolyásolni másokat. Meghatározták, hogy még egyszer megpróbálják 
a pénz sikeresebb begyűjtését, de egyben az is cél volt, hogy minél több 
egyházközségi tagot bevonjanak az építésbe, s így véghez is vigyék a nagy tervet. 
Sajnos a megajánlások nem tették lehetővé a terv megvalósítását, s egyszerűen le is 
mondtak az építésről. 

1977-ben Nagy Endre lelkész ismét napirendre tűzte a lelkészi lakás 
építését, de most úgy, mint az egyházközség nagyon „ sokat halogatott problémáját”. 
1978 januárjában Tövisi Tibor mérnök megnézte a régi lelkészi lakást, de a 
lebontásra ítélt csűrt-istállót is és megállapította, hogy van olyan anyag az említett 
épületekben, ami beépíthető az újba. A munkálatoknak több szakaszban kell 
történniük: bontás, engedélyek kérése, tervrajzok elkészítése. Az új lelkészi lakás 
költségeit 200 ezer leiben határozták meg. 

A közgyűlés alkalmával válaszút elé helyezte a lelkész az egyházközségi 
tagokat, hogy meghatározzák egy új lelkészi lakás építését, vagy örökre leveszik a 
tárgyalás színteréről a kérdést. A lelkész előterjesztése hatásosnak bizonyult, mert 
egyhangúan foglaltak állást a lelkészi lakás építése mellett, viszont a költségeket is 
vállalták az egyházközségi tagok. 7 körzetre osztották az egyházközséget a pénz 
összegyűjtése érdekében. Személyenként 200 Leit határoztak meg, azzal, hogy a 
panaszló időseknek mondják meg a pénz begyűjtésével megbízott személyek, hogy 
a fenti összeg sem fogja fedezni a kiadásokat, s ugyanakkor a régi, felhasználható 
épületanyagokat is értékesítik. A pénz összegyűjtésében nők is vállaltak szerepet.  

A lelkész nagyon sürgette az építkezések beindítását, mert februárban a 
pince egyik gerendája be is törött. Augusztusban jelentette, hogy elvállalták az új 
épület tervrajzát a tordai tervező osztályon, de az építkezési engedély megszerzése 
komoly akadályokba ütközött, mert 1981-ig semmilyen építkezési engedélty nem 
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adnak az építkezési anyagok hiánya miatt. Bodoczi László keblitanácsos ígérte, 
hogy „befolyásos” 55 ismerősével kapcsolatot teremt az engedély megszerzése 
érdekében. Szeptemberben a Főhatóság is sürgette az építés beindítását, hiszen 
halasztás esetén az a veszély is fenn állott, hogy az egyházközségben megromolhat 
a mostani kialakult jó hangulat, másrészt viszont drágulhatnak az építkezési 
anyagok. A hozzáállást pozitívan értékelhetjük. 

1979-ben az egyházközség vezetősége a helyi Néptanácsnál járt az 
építkezési engedély megszerzése érdekében, ahol felvilágosították őket, hogy 
csakis törvényes keretek között építhetnek lelkészi lakást, s azt is csak emeletest. 
Ellenkező esetben 20000 Lei büntetésre számíthat az egyházközség, de még arra is, 
hogy buldózerrel fogják lebontani a felépített házat. Szabó Károly, akkori titkár 
épülettípust is mutatott. Az egyházközség keblitanácsa egy „L 6” típusú házat 
választott ki, melynek rajzát Szilveszter Imre mérnökkel készíttették el. 
Novemberben, az egyházközség kezében tartotta az építkezési engedélyt.  

1980-ban az egyházközség élén megjelent Rezi Elek lelkész, aki Csegezi 
Mihály gondnokkal vállvetve igyekeztek megvalósítani a lelkészi lakás építését. 
Most már meg van az építkezési engedély, s többé nem vita, hanem valóság a 
lelkészi lakás megszületése. Le kell bontani a régi lelkészi lakást, értékesíteni a 
szükségtelen építkezési anyagot, a szükségeseket pedig meg kell tartani az új 
lakásra, 1000 cserepet pedig meg kell tartani a templom részére.  

A kezdet-kezdetén már olyan véleményekkel is találkozhatunk, hogy a 
tordai építőcsoport nem akarta felvállalni a lelkészi lakás építését, állítólag a miatt, 
mert nekik nem szabad falun dolgozni. A fenti állítás igazolódni is látszott, amikor 
1981 februárjában a Tordai I. L L még mindig bizonytalankodott, és nem akart 
biztos feleletet adni a munka kivállalása, illetve megtagadása tekintetében. Nagyon 
végessé vált a keblitanács türelme, mert csak egy szűk hetet adott a gondolkodásra. 
Végül nem vállalta el az említett vállalat a munkát, a szükségszerű szállítások 
miatt.  

Magánmesterekkel vette fel a kapcsolatot az egyházközség. Blényesi Anna 
egyházközségi tag jelezte, hogy szívesen főznek a mestereknek, és szinte jobban is 
járna az egyházközség, ha nem az ILL-vel végezteti el a munkát. Ekkorra már a 
lelkész kezében tartotta a lebontási engedélyt. Csegezi Lőrinc keblitanácsos 
közreműködésével intézték a villamos energia kikapcsolását.  

Márciusban jelentette a lelkész, hogy a kolozsvári IPPSC-vel kötötték meg 
az új építkezési szerződést. A mesterek számára a lelkészi telek nyári konyháját 
tették otthonossá, ahol biztosították a szállást. 

A lelkész és a gondnok az építkezések folyamán két dologról nem 
feledkezett el soha: a közmunka és a pénz szükségéről. Az akkori előrelátások 
alapján a lelkészi lakás felépítéséhez kb. 250 ezer Leire volt szükség. A 
nehézségekhez tartozott, hogy a lelkész aggodalmát egyre növelte a pénzhiány. 
Március folyamán elhatározták, hogy a második kirovást is alkalmazzák. A 
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gondnok arra kérte a keblitanácsot, hogy segítsenek az élelmezés és közmunka 
beosztásában.  

A munka beindult, de májusban a lelkész nem volt megelégedve az 
ütemmel. Az alapot kiásták, a földszínt kész volt, sőt a közfalakat is felrakták már, 
viszont az emeleti rész is kellett volna álljon abban az időben. A hátramaradás oka 
többrétű volt: Nem biztosították folyamatosan az építkezési anyagokat, a mesterek 
is akadályozták, „sőt egyes keblitanácsosok is, mint pl. május 14 -15 napjain, amikor egyes 
keblitanácsosokkal annyit ittak május 13. estéjén, hogy az előbb említett napokon nem tudtak 
dolgozni”.56 Ettől kezdve megtiltották, hogy az étkezés alkalmával szeszes italt 
hozzanak a mestereknek.  

Ebben a hónapban költségvetés módosítást kértek a Főhatóságtól, s egyben 
megállapították, hogy bár szűkös az anyagi fedezet, annak ellenére folytatni kell a 
munkát. Az anyagiak megteremtése érdekében arra is gondoltak, hogy kérjék a 
6220 Lejes Egyetemes Egyházfenntartás elengedését. A kiadások csökkentése 
érdekében minden felhasználható anyagot értékesítettek, s így a közfalaknál, pl. az 
istálló lebontásából származó téglát használták.  

Jellemző a lelkész magatartására, hogy ügyesen intézte az építkezést. Az 
anyagi kérdések mellé szinte minden alkalommal, mintegy ösztönzésképen 
odatette az erkölcsi vonatkozású kérdéseket is. Az összetartozás, a békesség 
eszméjét szinte észrevétlenül csepegtette bele hívei szívébe. 

Júliusban a mesterek cserbenhagyták az egyházközséget, és megtagadták a 
felvállalt munka tovább folytatását. A lelkésznek állítólag azt említették, hogy 
augusztusban tovább folytatják a munkát. A fenti esemény tetőzte a nehézségeket s 
most már nem csak a pénzhiány okozott gondot. A keblitanácsnak is elérkezett a 
bizonyítási időszaka, amikor meg kellett volna mutatnia saját példájával, hogy 
szívügye a lelkészi lakás építése.  

Augusztusban a mesterek nem jöttek vissza a munka ismételt felvételére. 
Kiderült, hogy a lelkész megelőzően nemtetszését nyilvánította a munka ütemével 
és folyásával kapcsolatosan, aminek következtében illetlen szavakkal válaszoltak a 
mesterek, s távolmaradásukban ez felfedezhető. Az előidézett kellemetlenségek 
mellé még társult az is, hogy a szálláshelyüket bezárták, és magukkal vitték a 
kulcsot. Az egyházközség vezetősége tehetetlenül állt a bezárt ajtó, és az 
asszonyok féltése előtt, hiszen az ajtót ki kellett volna nyitni, és megmenteni az 
ágyneműt az egerek rongálásától. Fölöslegesnek bizonyult a második aggodalom, 
mert semmiben sem esett kár. 

A novemberi tárgyalások alkalmával megállapította a keblitanács, hogy 
május óta állt az építkezés, viszont a leltáron levő anyagokat felül kell vizsgálni, és 
egyben gondoskodni a téli tárolásukról is. 29.-én végezték el a leltározást és a télre 
történő elrendezést. 

1982. január 26-án kellemetlenséggel találta szembe az egyházközség 
magát, hiszen a múlt évben a munkát megtagadó meseterekkel utólagos 
tárgyalásokat kellett folytassanak bizonyos számlák kiegészítése tárgyában. 3627 
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Lei visszafizetésére kötelezték a mestereket, viszont végső megoldásnak csak azt 
találták, hogy Árkosi József mesterrel léptek újabb egyezségre, aki vállalta a 
további munkálatokat 40 ezer leiért. A tárgyalások után úgy döntöttek, hogy az 
emeleti szobák padlózatát előre gyártott elemekből készítik, amit azzal 
magyaráztak, hogy 110 zsák cement ára 6040 Lei, a betonlapok ára pedig 7608 
Lei. Természetesnek látszik, hogy az utóbbi megoldás sokkal olcsóbb volt, ma 
viszont látható, hogy annyival rosszabb is. 

Az IPPSC vállalattal nem sikerült az eredményes tárgyalás, de eltűnt a 
„dokumentációs” anyag. Egy hónap után nyilvánvalóvá vált, hogy az említett vállalat 
a követelt összeget, de még a dokumentációt sem hajlandó visszaadni. 

1982. május 31.-én födték be a lelkészi lakást. Szeptemberben nem tudták 
folytatni a belső vakolást, mert akadozott az elektromos vezetékek beszerelése. 
Valahányszor sürgette a lelkész, mindig kibúvót kerestek, hogy vagy nincs 
munkás, vagy szabadságon volt a raktáros, aki kiadhatta volna a szükséges 
kellékeket. 

1982. október 24.-én befejezték a munkálatokat. Ez azonban nem jelentette, 
hogy a lelkészi lakás elnyerte a végső formáját. 1983-ban történt a szobák 
parkettezése, ajtók, ablakok beszerelése., csempekályhák felrakása. Ekkor még 
Árkosi Józsefnek is volt munkája, melyeket nem a keblitanács megelégedésére 
fejezett be. 6 ajtót Balogh Lajos asztalos mester készített, és szerelt fel. Kifestették 
a szobákat és megöntötték a lelkészi lakás előtt levő pihenőt is. 

1983. július 15.-én vált lakhatóvá a lelkészi lakás. 
„Ez az egyek vagyunk érzés avatja az elmúlt esztendőt az egyházközség egyik 

legmaradandóbb, értékes, gazdag évének. Megvalósult az évtizedes álom, felépült és lakhatóvá 
vált az új, emeletes lelkészi lakás, amely önmagáért és értünk is beszél.” 57  

Természetesen tovább foglalkoztak a gondolattal, hogy befejezzék a 
lelkészi lakást teljes mértékben, de ehhez anyagi alapot kellett ismét teremteniük. 
Lassan a belső vakolást, majd a csatornázást is elvégezték. 1984-ben a torockói 
mesterekkel tárgyaltak, és megkötötték a szerződést a padlástér leöntésére, 
valamint az emeleti szobák megvakolására, amiért 25000 Leit fizettek.  

Az anyagi nehézségek csökkentése érdekében javasolta a lelkész, hogy 
keressék meg az elszármazottakat, és anyagi kéréssel forduljanak hozzuk is. Ennek 
a kezdeményezésnek kézzel fogható eredménye lett, mert a már említett 
mestereknek kiadhatták a lelkészi lakás külső vakolását-pucolását.  

1984. november 2.-án befejezték a munkálatokat, s a mesterek kifizetése 
alkalmából egy vacsorát készítettek, melynek szervezője Németh Tamás T volt. 
Minden jelenlevőnek örömmé vált az említett alkalom, hiszen ekkor lett 
nyilvánvalóvá, hogy a lelkész, gondnok, a keblitanács és az áldozatkész hívek 
jóakaratából elkészülhetett a régóta álmodott új lelkészi lakás. 

1985-ben elérkezett a pillanat, hogy utólagosan kiássák a lelkészi lakás alatt 
levő pincét, ugyanis eredetileg az nem volt benne a tervben. 
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1988-ban felmerült egy fürdőszoba készítésének a gondolata, amiből csak 
1992-ben lett valóság. 

1989-ben az egyik emeleti szoba lepadolását végezte el az egyházközség, 
viszont ott még két szoba elrendezésre vár. (Mára azok is gyönyörűen rendben 
vannak.). 

Az új lelkészi lakás a fenti elrendezésében 514906 Lei 25 baniba került, 
amihez még hozzá kell adni a sok utánajárást, közmunkát, az élelmezést, a 
gondnok és lelkész naponkénti munkáját, a keblitanácsosok egy részének komoly 
hozzáállását, és azokat a kisebb kiadásokat, melyek kimaradtak a felsorolásból, 
viszont minden építkezés elmaradhatatlan velejárói.  

Az utókor, de jelen sorok írója mindenképpen értékeli a fenti megvalósítást, 
és hálás, hiszen az szinte egy templom építésével egyenrangú. Köszönet érte! 
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5 Kántori lakások 
? 

Az 1821-1822-ben álló kántori lakásról csak annyit tudunk, hogy zsindely 
teteje volt, amiből már abban az időben egy szoba a Classis céljára volt fenntartva. 
E ház alatt pince volt. Nemcsak a szükséges javításokat, hanem az időnkénti 
meszeléseket is elvégezték. Az a szerény véleményem, hogy ez az épület jobb 
állapotban volt, mint a korabeli lelkészi lakás, mert míg a lelkészi lakás rossz 
állapotáról sok szó esett, addig erről csak akkor beszéltek, amikor javítást kellett 
végezni, vagy megszületett a határozat az újjáépítéséről. 

5.1 Az 1838-ban épített lakás 
1838-ban újjáépítették a mesteri házat Csegezi Tamás gondnok és Ádám 

István rectorsága idején. Ez a lakás 4 szobás volt, s a szerződés értelmében 
Kászoni Antal mester készítette. A vájogolást egy cigány emberrel végeztették el. 
Az ácsmunkát Botsa György készítette, aki befejezte a zsindelyezést is. Ennek a 
kántori lakásnak már pitvara (tornáca) is volt. A házon négy ablak biztosította a 
világosságot, melyeknek elkészítési ára darabonként 3 ezüst Ft volt. A kántori 
lakás újraépítésére 22 szál gerendát és 45 ezer zsindelyt használtak. Az építésben 
komoly helyet kapott a közmunka, de főleg a téma, mely a munka megtagadása 
kapcsán került szóba. Legalább három olyan esetről tudunk, amikor pénzbírságot 
róttak ki, mert nem végezték el a kiadott munkát. Egy esetben 1/2 MFt, a másik két 
esetben pedig 1-1 MFt volt a büntetés. Az építés 329 RFt 62 Kr.-ba és 9 véka 
gabonába került. Természetesen az általam megtalált kiadásokon kívül még más 
tételek is lehettek. 

5.2 Az 1869-ben újjáépített lakás 
Ez a ház eredetileg 3 szobás volt, melyeknek alapterülete 105 négyzetméter 

volt. A 334 topó száma alatt szerepel és 873 négyzetméter terület tartozott hozzá. E 
ház harmadik szobájában kapott elhelyezést a régebb is ott található Classis. 

Az olvasó joggal felteheti a kérdést, hogy nem volt véletlenül nagyigényű 
az egyházközség saját magával szemben, hogy 30 évre egy új kántori lakást épít? 
A felelet abban található, hogy a megelőző alkalommal nem egy új lakás 

építéséről, hanem újjáépítésről 
volt szó.  

1868 júliusában feltűnt a 
keblitanácsnak, hogy minden 
megelőző határozata ellenére 
nagyon vékonyak az elkezdett 
kántori lakás falai. Bár 
megelőzően meghatározták, 
hogy kőből és téglából 
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megfelelően építtetik fel a házat, az ellenőrzés folyamán kiderült a fenti 
megállapítás. Megkerestek egy mérnököt, aki részrehajlás nélkül megállapította, 
hogy a falak nem elég vastagok, s ennek következtében újra kell építeni azokat. Ez 
a döntés augusztusban vált kivitelezetté, ami azonban azt jelentette, hogy ismét 
tégláról kellett gondoskodniuk. Az sem lehet titok az olvasó előtt, hogy „az Oskola 
és Rectori ház jelenbeni építése alkalmával az kő fundamentomba valami irományok tetettek bé 
- és hogy ki által és mily írás tétetődött a megnevezett helyre”,58 arról megnyugtató 
felvilágosítást senki sem adott. A felelősséggel a gondnokot terhelték, s őt is bízták 
meg, hogy számoljon be ebben az ügyben. Ez azonban elmaradt, s így mi sem 
tudhatjuk meg, hogy mit, hová és kik helyeztek el.  

Októberre elkészült a ház, vagyis födél alatt állt. Az ajtókat-ablakokat 
részben Árkosi Pál ácsmester készítette. A kőfalat és a padlást „vájogolták”. 

5.3 A kántori lakás javításai 
1871 Ekkor találkozunk az első javítással. Nem derül ki pontosan, hogy miért 

kellett megfogadni a kőművest, de tény, hogy vele elvégeztettek bizonyos 
munkákat a kántori lakáson. A kercsedi kőművesnek napi 2 Ft-ot adtak. 
Eddig várakoztak arra is, hogy az Árkosi Pál által elvállalt munkákat 
elvégezze, de azt láthatjuk, hogy az egyházközség keblitanácsának 
elfogyott a türelme, mert bírói végrehajtást követelt. 

1879 Átalakításokat végeztek a lakáson, s úgy gondolta a korabeli Vezetőség, 
hogy a középső szoba hátsó felénél „levő szalonnás kamrát nélkülözni lehet és 
szükséges az közfalat elrontani az ház megnagyobbításáért”.59 

1891 Belátták, hogy pénzhiány van, de annak ellenére beismerték azt is, hogy az 
időnkénti javítgatás sokkal több pénzt felemészt, mintha teljesen újra 
födnék a kántori lakást. Az erdőből és az egyházközség gabonakészletéből 
teremtették ki az alapot. Október 4.-én adták ki a javítási munkát Árkosi 
György mesternek, aki 1000 zsindelyt 1 Ft-ért rakott fel. A szerződéskötés 
másnapján a munkát meg is kezdte és folyamatosan végezte a teljes 
befejezésig. 

1911 Czakó József 30 Koronáért új kéményeket rakott. 
1914 A „ pince sátorát” kijavították, amire a kántor mindenképpen zsindelyt akart 

rakatni, de nem volt rá pénz. Volt cserép s annak köszönhetően azzal 
födték be. 

1926 A Kis utca felőli részen kijavítottak egy szobát, és ki is meszelték. 
1934 Az egyik ajtó annyira el volt „homorulva” 60, hogy feltétlenül helyre kellett 

állítaniuk. 
1936 Megváltoztatták a kántori lakás arculatát, mert kicserélték az utcára néző 

                                                 
58 - 5. KJK – 1868. augusztus 5. 
59 - 6. KJK – 1879. október 5. 
60 Elvesztette eredeti formáját, aminek következtében gondot okozott a ki-be csukása, valamint nem 
zárt rendesen 
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ablakokat, az udvarra néző ablak helyébe pedig ajtót vágtak. Így az eddigi 
1 bejárat helyett kettő lett. A javítási munkálatokat Horváth Gyula mester 
végezte el, de tavaszra maradt az ablakok lefestése. A munkadíjból 300 
Leit visszatartottak, addig, míg a festést is befejezi a vállalkozó. Nem 
ismerjük a munkálatok teljes díját, hiszen nem tudta az akkori vezetőség 
sem, s ráadásul eltűntek a kicserélt, régi ablakok is. A kántort felelősségre 
vonták miatta, de képtelen volt megmondani, hogy azok hová tűnhettek. 
Annyi bizonyos, hogy a kárt neki kellett megtérítenie.  
Az ajtó felszerelése csak 1939-ben látott napvilágot, amit Kis Vilmos 
kőműves rakott a helyére. 

1940 Nagyon előrecsúszott a tetőzet, s a további hibát valamelyest a veranda 
akadályozta. Nem volt ok - szerintük - az aggodalomra, mert a fenti romlás 
régebbi eredetű. Ez a megnyugtatás arra irányult, hogy időközben a tető 
mozgása megállt, s nem kell tartani a további károsodásoktól. 

1956 90 Leiért járdát készíttetett a kántor, amit neki visszafizettek. 
1962 Kijavították a verandát, melynek előtárgyalásait már a megelőző évben 

elkezdték. 6 tagú bizottság intézkedett annak érdekében, hogy a lehető 
legtökéletesebben elvégezzék a munkálatokat. Jellemző a hozzáállásra, 
hogy 1961 novemberében belátták, hogy a javítás fontos ugyan, de azt 
csak akkor tudják elvégezni, amikor arra anyagi lehetőség lesz, és az 
időjárás is megengedi. A javítás 350 Leibe került. 

1966 Közmunkával javították meg a fedélzetet. 
1976 Elvégezték a három évvel azelőtt is szükséges javítást. A vihar nagyon 

megrongálta a kántori lakás hátsó falát, amit sok nehézséggel, de 
kijavítottak. Simonfi Balázs javaslatára a következő évben a lakás frontját 
is hasonló színűre meszeltették. 

1980 Kijavították, és lakhatóvá tették a kántori lakást, mert Rezi Elek lelkésznek 
át kellett költöznie a lelkészi lakás lebontása miatt. 

1988 A lelkész javasolta a keblitanácsnak, hogy a kántori lakás közfalát vegyék 
ki azért, hogy azáltal megnövekedjen a tanácsterem, ami egyben a fiatalság 
számára is nagyon fontos volt. Balogh Lajos keblitanácsos megjegyezte a 
többi ellenvéleménnyel szemben, hogy engedélyezze a keblitanács ezen 
átalakítást, hiszen abban az esetben, ha az egyházközségnek lesz majd egy 
külön kántora, akkor annyi pénze is kell legyen, hogy visszaállítsa azt a 
hiányzó falat. 

1995 Kijavítottuk a megnövelt termet, ajtót-ablakot festettünk. 
A Kántori lakás ma is kimondottan vallásos rendezvények tartására 
szolgál, s míg e sorok írója az egyházközségben szolgált, addig ott kapott 
elhelyezést a lelkészi iroda is. 
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5.4 A Classis 
Az egyházközségnek volt egy ún. 

Classisa, melyben az iskolával párhuzamosan 
folyt a tanítás. Ez egy terem volt csupán, ami 
a kántori lakás egyik szobájában kapott 
elhelyezést, s az adatokból tapasztaljuk, hogy 
minden tekintetben megfelelt az akkori, 
oktatási viszonyoknak. Kezdetben ez az 
épület egy zsindellyel fedett boronaház volt 
(1869-ig) három szobával.  

A classisban parasztkemence állt, a 
szoba előtt fél tornác, a szoba alatt pedig 
kővel kirakott pince. Bútorzatában padok, 
tábla, térkép, fogas egészítette ki a látványt. Időnként gondoskodtak a szükséges 
javítások elvégzéséről, de szinte évenként tapasztaljuk, hogy újrameszelték. A 
Classis egyértelműen azt a célt szolgálta, hogy azok a tanulók, akiket ismétlésre 
köteleztek, itt megkaphassák a kisegítő oktatást. Sajnos az oktatással kapcsolatosan 
semmi közelebbit nem tudunk, s ez annak köszönhető, hogy a hangsúly mindig az 
iskolai- és a vallásoktatáson, s nem a kisegítő tanításon volt. Ez pedig érthető is.  

A Classis fogalma nemcsak a neveléssel, hanem a kántori lakással is szoros 
egységet alkotott, amit abban találunk, hogy amióta tudomásunk van a kántori 
lakás létezéséről, még előbbi adataink szolgálnak arra, hogy az akkor 4 termes 
lakás egyik szobáját, a Classist rendszeresen javították. Erről a teremről tehát úgy 
beszélhetünk, mint iskolai célokra felszerelt osztályteremről.  

A 19. században ezt a termet használta gyűlések alkalmával a keblitanács 
(időnként), s talán éppen annak köszönhetően robbant ki a kellemetlen ügy, amikor 
a terem átalakítását hajtották végre. Nemcsak a terv született meg, hanem a 
kivitelezése is, amikor a padokat a fal mellé rakták, és lepadolták a szobát. Az 
esperes hiába figyelmeztette a keblitanácsot, hogy ne végezze el az átalakítást. A 
keblitanács azzal mentette magát, hogy ő nem írt az espereshez ebben a tárgyban, s 
valahányszor cselekedett, mindig felelősségtudattal tette azt. Emlegették a lelkész 
kijelentését is, miszerint ő nem volt jelen a döntés megszületésekor, s így nem volt 
érvényes a határozat. A keblitanács kimondta, hogy a gyűlésbe a lelkészt is 
meghívták, s amennyiben nem volt hajlandó megjelenni, arra következtettek, hogy 
ő is beleegyezését adta az átalakításba.  

Kiss Jánossal végeztették el a munkát, amiért 17 Ft-ot fizettek. 
Tulajdonképpen a fenti átalakítás után a Classis elvesztette régebbi rendeltetését, 
mint kiegészítő iskola, de tanácsteremnek sem felelt meg. A Classis 1924-ben 
szűnt meg. Lassan a kántor birtokába került, ahová személyes tárgyait rakta be. 
1926. után teljes mértékben a kántor használatába került és Ferenczi Ferenc 
nyugdíjba vonulásáig ott is maradt. A régi Classis terem még ma is csak részben 
kapta vissza eredeti rendeltetését, hiszen a nagy terem egyik részévé vált, viszont 
nagyon korlátozottak az egyházközségi események. 
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6 Iskolai épületek 

6.1 Az 1835-ben létez ő épület 
Az 1643-ban működő iskolamester ittlétének ténye amellett bizonyít, hogy 

az egyházközségnek ebben az időben iskolája lehetett. 1835-ig azonban semmi 
közelebbit nem tudunk az iskolai épületről, de ekkor kijelentette a „Tns Curator Úr 
az Oskola készen vagyon, mégis az Anyák Gyermekeiket a kész oskolába adni nem akarják”.61  

1868-ban az iskola egy faépület volt, zsindellyel befedve. Bíró István 
lelkész 1934. december 6.-án keltezett jelentésében nemcsak, hogy pontatlan 
adatokat közölt, hanem egyszerűen összekeverte ezt azzal, amelyik 1869-ben épült. 
Egyedül a 763 topó szám az, ami talál az 1940. évi Telekkönyvi Kivonat adataival, 
s eszerint a később épült iskoláról van szó. Ennek az iskolának a sorsát már 1868-
ban véglegesen meg akarták pecsételni, de még 20 évig - ismeretlen 
körülményeknek köszönhetően - megmentették létében. Hogy időközben milyen 
célt szolgált ez az épület, azt ma már nem lehet megmondani, és nem is fontos, de 
tény, hogy az 1869-ben épült iskola szomszédságában volt.  

Az 1882. évi Püspöki Vizitáció határozott utasítást adott az egyházfiknak, 
hogy takarítsák ki az iskolaházat, készíttessenek ablakokat a hiányzók helyére. 
Ekkor még nem tudta senki, hogy három év múlva egy különös folyamat kezdődik. 
A község előjárósága felajánlotta, hogy ezt az épületet hajlandó megvenni az 
egyházközségtől. Az egyházközség beleegyezését adta, de csak azzal a feltétellel, 
hogy csakis a községnek, és nem másnak adja el! Amennyiben pedig alkudozásról 
lenne szó az eladási-megvételi ár tekintetében, akkor a keblitanács köteles kikérni a 
közgyűlés véleményét. A község valóban hajlandóságot mutatott a vásárlásra, de 
előbb ismerni szerette volna az egyházközség feltételeit: 

- 1. 1000 Ft készpénzért adja el a községnek. 
- 2. A régebben megállapított házbért előbb fizesse meg a község. 
- 3. Ha a község el akarja adni, akár ruházott be az épületbe, akár nem, csak 

az Unitárius Egyházközség veheti vissza 1000 Ft-ért. 
- 4. Csak akkor veheti birtokába a vásárló, amikor a „vásárösszeg” ki van 

fizetve. 
- 5. A szerződés az illetékes hatóságok helybenhagyásával lesz érvényes az 

előző 4 pont betartása mellett. 
A megállapodás végén még olvashatjuk, hogy ezt a szerződést közgyűlés 

elé kell tárni.  
1886-ban a „Bágyoni Székely Katonaság és nemesség” képviselője kérte az 

iskolaházat, de még nem történt meg sem a közgyűlés, sem az Egyházi Képviselő 
Tanács jóváhagyása. 1887 novemberében a Székely Katonaság kifizette az első 
200 Ft-ot, majd 1888-ban az újabb 500 Ft-ot, s ekkor ígéretet tett, hogy december 

                                                 
61 - 2. KJK – 1835. október 14. 
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6.-ig 8 %-os kamattal megfizeti a hátralevő 300 Ft-ot is. Ezzel tulajdonképpen 
véget is ért a 19. század ismert iskolájának története. 

6.2 Az 1869-ben épített iskola 
A fenti évben épült fel a 19. század második iskolája. 1866-ban viták 

támadtak a református egyházközséggel egy bizonyos épület fölött. A 
kellemetlenség abból származott, hogy megelőzően az unitáriusok egy épületet 
vásároltak a reformátusoktól, akik később igényeket támasztottak az épülettel 
kapcsolatosan. A vezetőség figyelmességét dicséri a körültekintés, mellyel az 
ügyhöz álltak, és miszerint „mind a Falu Közönség Jegyző Könyvi kivonata, amely az 
átadásról szól, mind a R: Ecclésiának törvényes átadása, mely az Ecclésiánkat e birtoklásban 
nem kívánja háborítani” 62 azt igazolta, hogy a birtokviszony egyértelműen az 
Unitárius Egyházközség javára dőlt el.  

1868. május 3.-án megszületett az elgondolás, miszerint az egyházközség 
egy új iskolát épít. Nemcsak a távlati terv látott napvilágot ekkor, hanem azt is 
leszegezték, hogy kőből, egy sokkal impozánsabb épületet építenek. Egy hétre 
„Tiszteletes Gondnok Csegezi Ferentz Úr jelenti, - hogy az ezt megelőző gyűlés alkalmával 
kelt határozat szerént oskola házunk újjáépítését tárgy alá téve a kiküldött bizottmánynak - 
az Ecclésiával közöltettetvén a szerént - annak kőből és téglából léendő építése általános 
többséggel elfogadtatott”.63  

A követ Várfalváról szállították a szekeresek olyan arányban, hogy 1 szekér 
kő elhozása 3 szekér homok hozatalával volt egyenlő. Egy öl mélyre ásták az 
alapot, amibe a kő leszállítását már május 22.-én meg is kezdték. „Más héten hétfőn 
minden Ecclesia béli ember könnyebb felügyelés tekintetéből egyszerre menyjen tégla után”. 64 
10000 db téglát vásároltak az új iskola építésére.  

Megjegyzendő, hogy egybeesett a kántori lakás és az iskola építése. 
Hasonlóan egybeeső az a tévedés is, amit nemcsak a kántori lakásnál, hanem itt az 
iskolánál is elkövettek: a megkezdett falak nagyon vékonyaknak bizonyultak, s 
emiatt újra kellett rakni azokat. A falak vastagságát 18 collban állapították meg, 
ami 45 cm-t jelent.  

A kőműves munka elvégzését Murer Mihály mester vállalta, „kubik ölét 5 f 
80 Kr.ért.” 65  

Minden szükséges építkezési anyagot az egyházközség biztosított.  
Jellemző az iskola épületére is, hogy oroszfallal készítették.  
Amíg a kántori lakást zsindelytetővel látták el, addig az iskolát cseréppel 

födték. Az ácsmunkát Nagy Ferenc készítette. Az épülethez tornácot készítettek 8 
Ft-ért.  

                                                 
62 - 5. KJK – 1866. június 16. 
63 - 5. KJK 1868. május 10. 
64 - 5. KJK 1868. május 21. 
65 - Köbméterét 5 Ft 80 krajcárért. 
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1869-ben készen állt az új iskola, amelynek 5 terme volt. Ezekből hármat 
kiadtak használatra, de kettő az egyházközség tulajdonában maradt iskolai célokra. 
Az ez évi esperesi vizsgálószék alkalmával feljegyezték, „alig egy hete, hogy némileg 
bevégződött az új iskola építése”.66  

Ez az épület tehát egyszerre helyet adott az iskolának, a reformátusok 
gyülekezeti termének, és bolthelyiségnek is. Két teremben folyt az oktatás, egyben 
az istentisztelet és egyben az italmérés67. Bizonyára a fenti többrétű tevékenység 
ösztönözte a reformátusokat az elképzelésre, hogy azzal a javaslattal álljanak elő az 
egyházközség vezetősége elé, hogy szeretnék megvásárolni az épületet. Sajnálattal 
jelezte a keblitanács, hogy bármennyire is nemes a reformátusok szándéka, az 
épületet semmi szín alatt el nem adhatják, mert éppen egy közös iskola 
megvalósításán, építésén gondolkodnak. Abban a pillanatban, amikor ezt a tervet 
megvalósították, még azt a szobát is visszaveszik, amit most még a reformátusok 
istentiszteleti célra bérelnek.  

Egy évvel később az esperes megtudta, hogy az egyházközség a 
bolthelyiséget átadta az államnak iskolai célra. Az esperes megnyugtatására 
közölték, hogy „A Magyar Királyi Államnak az ide mellékelt haszonbéri szerződés alapján 
iskolahelyiségnek haszonbérbe adta 100 -100 osztrák forintokért s így tehát nincsen 
elidegenítve”.68 A helyiségért kapott bér nagyon csábító volt, mert ilyen magas 
összeget soha nem kaptak egyetlen helyiségért sem. Most már lassan érthetővé 
vált, hogy tulajdonképpen volt elegendő hely arra is, hogy egy szobát 
„nélkülözzenek” az 5 meglévőből.  

Októberben a reformátusok támadásba lendültek, s a leírtak alapján arra 
következtetek, hogy kellemetlenségeik voltak az unitáriusok bolthelyisége miatt. 
Szinte egy évig húzódott a kérdés, míg végül is 1878. szeptember 4-re kitűzték a 
tárgyalást. „A presbitérium a kérdéses helyiség felől és a leendő tárgyalás felől úgy 
intézkedett, hogy a tárgyalásra megbízottak és meghatalmazottak  /.../ és utasítottak, hogy a 
teljességgel ne pereljenek, sőt a perről mondjanak le és az egyház birtokából semmi területet ne 
adjanak annál is inkább hogy Ecclesiánkkal minden huzalkodásba és ellenségeskedésbe állottak 
a református atyafiak”.69 Valóban ebből nem lett per.  

1883-ban újra megegyezett a keblitanács a községi elöljárókkal és 3 évre 
ismét kiadták az iskolai termeket, de most már azzal a kikötéssel, hogy minden 
szükséges javítást a község fog elvégeztetni. Ezt azonban nem teljesítette minden 
szempontból.  

9 évig úgy tűnt, mintha minden a rendes mederben folyt volna, de 1892-ben 
újabb bonyodalmak kezdődtek. Az esperesi vizsgálószék felhívta az egyházközség 
figyelmét, hogy az unitáriusok lényegbeli fölényben vannak a faluban, s a 

                                                 
66 - 1. K. - 117. old. 
67 - 1872-ig Mezei Sándor kereskedő, 1874-ig Posoni Kálmán zsidó kereskedő, 1875-ben pedig 
Simonfi Ferenc bérelte a bolthelyiséget. 1877-ig pedig Horváth Sándornak adták bérbe. A 
lehetetlenségig elment az akkori határozatok egyik-másika, hiszen a zsdó kereskedőnek például 
megtiltották, hogy az italon kívül valami mást is áruljon az üzlethelyiségben. 
68 - 6. KJK – 1877. október 27. 
69 - 6. KJK 1878. szeptember 1. 
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tantermek kicsinysége miatt a gyermekek képtelenek iskolába járni. Éppen ezért az 
egyházközségnek egy új iskola építésén kell gondolkodnia.  

A tanácsot határozatok követték, és 1893-ban kimondták, hogy a községnek 
van iskolája, s éppen ezért az unitáriusok a saját meglévő épületüket fogják 
átalakítani annyira, hogy megfelelő legyen az egyházi céloknak. Elképzelés volt, 
hogy itt tarthatnák a konfirmációra való előkészítéseket is. Szakembert kerestek, 
aki megnézte az épületet, elkészítette a szükséges átalakítási terveket, s ekkor 
képezték át a mai három szobás formára.  

A következő hibás lépést a keblitanács ott követte el, amikor egy küldöttség 
a miatt utazott Kolozsvárra, hogy kihallgatást kérjen a vallás és közoktatási 
miniszternél, s egyben közölték a község óhaját, hogy szeretnék a községi 
iskolájuk államosítását.  

A harmadik, végzetesnek számító ballépés akkor következett be, amikor 
1919-ben a román állam tulajdonába ment át az épület. Ma azt mondjuk, hogy ez 
mindenképpen előfordult volna, de a történet másról tanúskodik. Az érdekes, hogy 
az államosítások idején éppen az épület elvétele úgy történt egyik napról a másikra, 
hogy arról senki sem tudott sem a Vezetőségben, sem a keblitanácsban, sem az 
egyházközségi tagok soraiban. A bekövetkezett bajért első rendű felelősnek a 
lelkészt tették, akit mind az egyházközség, mind a Főhatóság részéről támadások 
értek. Elsősorban azért marasztalták el, mert nem kérte időben az épület 
telekkönyvi kivonatát, és nem küldte el a román tanfelügyelőséghez az épület 
megtartása érdekében. A 
lelkész magyarázta a 
lehetetlen helyzetet, s 
egyben jelezte, hogy 
sikertelenül járt el ebben 
az ügyben. Szerinte az 
iskola elvesztése a 
református lelkész 
számlájára írható, mert 
állami részről úgy tudták, 
hogy az épület a 
reformátusoké, s emiatt a 
református lelkészt 
keresték meg. Felszólítás után ő el is ment, hogy kikérje az épület telekkönyvi 
kivonatát, és megtegye a szükséges lépéseket, de ő is akkor tudta meg, hogy a 
szóban levő épület az Unitárius Egyházközség tulajdonában van. Emiatt nem vette 
ki a kivonatot, de időben nem is jelezte, hogy megelőzően milyen ügyben járt, s 
amikorra az unitárius lelkész kikérte a kivonatot, azt már nem fogadták el. Azzal 
utasították el, hogy most már ez a kérdés a „Közoktatásügyi főnök” hatáskörébe 
tartozik. Így hát nem vállalhat ő felelősséget az épület elvétele miatt.  

1920-ban a Bágyoni Körjegyzőség arra kérte a lelkészt, hogy adatokkal 
bizonyítsa: „1. Mikor és mily körülmények között adatott át az épület /.../ az államnak. 2. 
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az állam amikor és mily összeggel járult hozzá az épület fenntartásához”.70 Úgy tűnik, 
mintha a kérdésben benne is lenne az adat, miszerint az épület az egyházközségé 
volt. Az is kitűnik, hogy az állam is hozzájárult az épület fenntartásához. Sajnos, 
hogy a választ nem olvashatjuk, hiszen az sokkal világosabbá tenné a helyzetet.  

1924-ben statisztikai kérdőlapon olvashatjuk, hogy az iskolának nem volt 
semmilyen vagyona, az épületet rekvirálás útján vették el az egyházközségtől. De 
nemcsak a román állammal volt ilyen a helyzete az egyházközségnek, hanem 
hasonló volt a magyar állammal szemben is: „Bágyoni egyházközségnek a magyar 
állammal az iskola átadására vonatkozólag semmiféle szerződése nincsen”.71 Ez látszólag 
nem fontos, de amennyiben lett volna egy ilyen szerződés, akkor a román állam 
nyomban arra hivatkozott volna, hogy a magyar törvény szerint járt el. Hasonló 
eljárásról volt már példa, és saját magával került ellentétbe az állam akkor, amikor 
egy sokkal régebbi magyar törvényre hivatkozva hajtott végre intézkedést.  

Az elvett épületért az egyházközség nem kapott kártérítést.  
Ezzel tulajdonképpen a 19. század második iskolájának a története is véget 

ért volna, de - hála Istennek - 1989-ben bekövetkezett egy változás, ami 
megszüntette a kommunista rendszert, s ekkor felmerült annak a lehetősége is, 
hogy az egyházközség ismét visszavegye elvett iskolai épületét. Ezt az épületet ma 
is igazolni tudja az egyházközség, hogy a birtokában van, hiszen telekkönyvileg a 
nevén szerepel. Jó lenne, ha visszakapnánk ezt az épületet, de még jobb lenne, ha 
be is népesíthetnénk! 

7 Harangozói lakások 
?Az 1817. évi püspöki vizsgálószék jegyzőkönyvéből 
megtudjuk, hogy a templom szomszédságában volt az 
egyházközség tulajdonában egy szalmával födött sövény ház, 
melynek két ajtaja volt. Egy bekerítetlen telken állt ez a ház. 

7.1 Az 1828-ban épült lakás 
E ház építésekor 52 szál „tutajfát” használtak fel. A házat kívül-belül 

agyaggal sikálták, és négy ablak szolgáltatta a ház világosságát. Ezt a tényt annak 
köszönhetően tudjuk, hogy a harangozót utasították, hogy rakassa be a lakás kitört 
ablakait, mire a harangozó azzal mentegetőzött, hogy ő már kitörve vette át, és 
különben is csak kettőt hajlandó berakatni, hiszen azokat „az álgyú lövésének hangja 
rontotta el”.72  

Ennek az épületnek is szalma tetőzete volt, hiszen 1875-ben a keblitanács 
elhatározta, hogy szalmát kell rázni a harangozói házra. Hogy ki volt a mester és 

                                                 
70 - 161 – 1920. március 15. 
71 - 8. I. – 1931. március  9. 
72 - 3. KJK – 1841. március 29. 
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mennyit fizetett az egyházközség a ház elkészítéséért nem lehet tudni, viszont azt 
igen, hogy a „harangozó házat tsináló Mester embernek búzát” 73 is adtak fizetésébe. 

1876-ban elhatározták a telek bekerítését, de megvalósítására csak 1879-
ben került sor, amikor a templom felőli részen kőkerítést készítettek, a többit pedig 
deszkából alakították ki. Ebben az időszakban egy telken két lakás állt, és ezt 
hivatott igazolni az a tény is, hogy a harangozónak több alkalommal is megtiltották 
az italmérést a templomozás napján. Ez azt jelentette tehát, hogy akár a bemenetel 
alatt, akár a kijövetel után útba esett a harangozói ház, s így sokan italt 
vásárolhattak maguknak.  

Ma már nem tudom megmondani, hogy méreteiben mekkora lehetett az a 
ház, még akkor sem, ha tudjuk, hogy két szobás volt, viszont nem szabad a 
lelkészi, vagy a kántori lakás méreteiben gondolkodnunk, mert egy jóval kisebb 
épületről lehetett szó. 1907-ben leégett ez a ház, s bár biztosítva volt, nincs 
tudomásom arról, hogy az egyházközség kapott volna kárpótlást érte. 1912-ben 
még nem volt harangozói háza az egyházközségnek, ami megnehezítette a 
harangozó felfogadását. Ismert valóság, hogy abban az esetben, amikor házat is 
biztosított az egyházközség, akkor sokkal könnyebben találtak harangozót. Az is 
bizonyos, hogy a keblitanács kereste a módját, hogy valamiképpen új harangozói 
házat építtessen. 1912-ben lebontották a leégett házat, minek megtartható 
épületanyagát a kerítések megjavítására használták, a többit pedig árverezésen 
értékesítették. 

7.2 Az 1912-ben épült ház 
Kiss János ácsmester benyújtott egy tervet egy új harangozói ház 

felépítésére, melyet egy négytagú bizottság felülvizsgált, és ennek köszönhetően el 
is készítette a költségvetést. Feltevődött a kérdés, hogy hozzáfogjanak-e egy új 
harangozói ház építéséhez, vagy még halogassák azt. Az volt a közvélemény, hogy 
két szoba és pince terjedelemig építsenek ebben az évben egy új harangozói házat. 
Erre az építésre még két mester adott be pályázatot, azonban az egyházközség a 
legelső ajánlathoz ragaszkodott és kiadta a munkát. Ez a lakás a Nagy utcán épült 
fel, azon a telken, ahová mindössze 3 ár terület tartozott. E földterületet 
bizonytalan módon veszítette el az egyházközség. Ez a lakás a lakatlanság 
martalékává vált. 

7.3 Az 1926-ban épített lakás 
Az utolsó harangozói ház építése egybeesett a Tanácsterem építésével. A 

harangozói ház gondolata először 1920-ban fogalmazódott meg, amikor az 
egyházközség eredetileg egy 8 méter hosszú és négy méter széles lakást akart 
építeni, aminek megvalósítására kb. 25-30 ezer korona lett volna szükséges. Az 
Egyházi Képviselő Tanács nem engedélyezte ennek a háznak a felépítését, s 

                                                 
73 - 54. I. - 1828. 
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egyben tanácsolta, hogy a harangozó helyzetének megoldása érdekében határozzon 
meg az egyházközség évi 100-150 korona házbért, és mondjon le az építkezésről. 
Bár a januári előtárásban csak a harangozói lakás kijavítása állt, majd egy 
tényleges építési határozat, a keblitanács vereséget szenvedett, mert a tervét 1926-
ig kellett elhalasztania. Igaz, hogy 1924-ben még egyszer szóba hozták egy 
nagyobb méretű ház építését, de akkor is hallgatásba merült a megoldás. 

1926-ban Árkosi András mester tervét bemutatták az egyházközségben, de 
hiányzott a lelkész és emiatt csak elvileg tudták kimondani a harangozói ház 
építését. Ez a terv valóra vált, mert a tanácsteremmel egy időben felépült és egy 
födél alá került a harangozói ház is.  

A lakás teljes elkészítése 1929-ig váratott magára. Az egyházközség 
erejéhez mérten sorban készítette el: a harangozói ház asztalos munkáját, az alsó és 
felső padolást, a háttér tűzfalának bedeszkázását. Ez utóbbit úgy alakították ki, 
hogy feljáró maradjon a padlásra. Ekkor hozták rendbe az udvart is. A „templom 
felőli frontkerítést meg kell csinálni, éspedig a föld színéig kőszikla kőből, azon felül pedig a 
kőfalba beépített vasoszlopokhoz erősített, csinos léckerítés” 74 készült. 

1930-ban beköltözhetővé vált a lakás. Megkérdezték Fogarasi József 
harangozót, hogy mi a szándéka, mert a keblitanács azt szeretné, ha beköltözne az 
új házba, s egyben nemcsak felülvigyázná az épületet, hanem tisztán is tartaná azt. 
A harangozó határozottan kijelentette, hogy nem fog beköltözni, hanem még le is 
mond állásáról. Ekkor hozta meg a keblitanács a döntést, hogy az új harangozónak 
be kell költöznie az új lakásba. 

1934-ben lepadolták a harangozói lakás egyik szobáját. 
1950-ben a Községi Ideiglenes Bizottság felszólítására megjavíttatta az 

egyházközség a harangozói lakást. 
1962-ben a tanácsteremmel együtt elvették a harangozói lakást is, de 

telekkönyvileg ma is az egyházközség nevén szerepel. Ettől a pillanattól kezdve a 
harangozók magánházaikban laktak. 

1975. január 19.-én Csép Miklós Cs. javasolta, hogy építsenek egy 
ikerházat, melyben a lelkészi és a harangozói család is helyet kaphatna. 
Pártfogolták az ötletet, de a lelkész úgy találta, hogy „még egy lakás építéséhez sem volt 
elég a lelkesedés s az ikerházhoz majdnem a duplája kell”.75 

7.4 A tanácsterem 
Szorosan egymásba kapcsolódott az utolsó harangozói ház, és a 

tanácsterem gondolata, terve. Ez jellemző a kezdeti, de a megvalósítási időszakra 
is. Bár egy épületről van szó, mégis két különböző tevékenységről beszélhetek, 
mert nagyon gazdag volt a ‘20-as, ‘30-as évek tevékenysége, s többnyire a 
tanácsteremben, majd a későbbi kultúrházban folyt. 

                                                 
74 - 12. KJK – 1929. április 18. 
75 - 16. KJK – 1975. január 19. 
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A tanácsterem 
építésének gondolata sokkal 
előbbi, mint amikor 
megtették az első konkrét 
lépéseket. 1923-ban a 
„Szégyen pataka” nevű 
erdőrészben kész volt az 
egyházközség levágatni a 
nagy fákat az építés 
érdekében. Ez 
megvalósíthatónak látszott, 

mert a területet üzemterv szerint adhatták el. Akkori meglátás volt, hogy a levágott 
fákat a harangozói telken raktározzák, arra a pillanatra várva, amikor 
hozzáfoghatnak a tanácsterem építéséhez. Az előbbi döntést 1924-ben 
megerősítette a közgyűlés, s ez is lett eredeti alapja a végső kivitelezésnek. Tehát 
már februárban megszületett a végső döntés egy tanácsterem építése mellett, 
amikor a keblitanács feladatává vált a tervrajzok elkészíttetése. Ekkor az Egyházi 
Képviselő Tanács is beleegyezett az építésbe, pedig annak érdekében egy 
belsőséget és két földterületet adott el az egyházközség. A Benke Máté belső telke 
mellett levő „puszta belsőség” becsára 15000 Lei volt, a „Mocsáron” levő 4 öl terület 
ára pedig 5000 Lei. A „Koszta dűlőben” levő területért (14387 öl) 10000 Leit kért az 
egyházközség. Ebben az időben a tanácsterem még csak másodlagosan szerepelt a 
harangozói lakással szemben, melyet egy födél alá álmodtak. A kezdeti 
nekilendülésből arra következtetek, hogy az építésnek már nem volt semmi 
akadálya, viszont a valóságban az történt, hogy nem tudták előteremteni a 
szükséges pénzalapot. 

A második 
nekilendüléskor 1926-ban 
Köblös Antal tervrajzot 
nyújtott be, amit alapjában 
véve el is fogadott az 
egyházközség, viszont 
várták a többi tervet, és a 
költségvetést is. Február 14-
re a tordai kőműves mester 
is benyújtotta 
költségvetését, mely szerint 
az összes munkálatért 149804 Lei 30 banit kért. Ehhez természetesen még hozzá 
kellett számítani az anyagok árát is. A második ajánlatot Árkosi Andrástól kapta az 
egyházközség, aki az összes munkálatot 68000 Leiért vállalta. Mindkét mester 
esetében a szükséges anyag ára 106200 Lei volt.  

Az egyházközségnek 226000 Lei készlete volt erre az építkezésre, s ennek 
következtében a munkát Árkosi Andrásnak adta ki. Az épületet 12 méter hosszúra, 
és nem nyolcra akarták építeni. A mester ebben az esetben arra kérte az 
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egyházközséget, hogy növeljék meg 3000 Leivel a munkadíját. A fenti 
tárgyalásokat természetesen a keblitanács folytatta, amit magától értetődően a 
közgyűlésnek is jóvá kellett hagynia. Ennek azonban semmi akadálya nem volt, 
csak némi kiegészítést találunk arra vonatkozóan, hogy a keblitanács kötelessége 
őrködni, hogy az egyházközség tekintélye csorbát ne szenvedjen, és a 
munkálatokat a szerződés értelmében végezzék el. Felszólították a keblitanácsot, 
hogy kérjen engedélyt az Egyházi Képviselő Tanácstól az „Augusta alap” (Lásd: 
Alapok!) felhasználására. Ez az alap nem volt számottevő, de az engedélyt 
megkapta a keblitanács. 

Áprilisban minden készen állt, hogy megkezdjék a munkát, de ekkor 
rájöttek, hogy az eredeti tervtől el kell álljanak, mert az kivitelezhetetlen a 
terepviszonyok miatt. Arról volt szó, hogy eredetileg Kelet-nyugati irányban építik 
a házat, de kiderült, hogy a keleti oldalon levő alapot mintegy 6 méter magasra 
kellett volna felemelni, ami egy „vagyonba” kerül. Éppen ezért a változtatással 
Észak-dél irányú építkezést vállaltak. Az építkezés lassan, de biztosan beindult, s a 
keblitanács szívügyének tartotta a munkálatok felülvigyázását, hogy minden a 
legnagyobb rendben, az egyházközség javára történjen. Ennek érdekében a kántor 
naplót vezetett, melybe feljegyezte a közmunkával kapcsolatos tudnivalókat, de a 
felhasználandó építési anyagokat is. Az építkezés fontos mozzanatának számított, 
hogy minden nap egy-egy keblitanácsos felülvigyázta az építkezés menetét. Ez 
azonban még mindig nem jelentette azt, hogy az anyagi gondok elkerülték volna az 
egyházközséget, mert nemcsak a régi csűr lebontását, a származott anyagok 
értékesítését vették célba, hanem anyagi segítségért is fordultak, pl. a nagyenyedi 
„Hangya Szövetkezethez”, ahonnan 500 Lei segélyt kaptak.  

Az anyagi fennakadás jelei mutatkoztak, amikor Csongvay Dénes tanító és 
özv. Csép Mihályné ígéretet tettek, hogy elkészíttetik a saját költségükön a 
tanácsterem egy-egy ablakát. Az anyagi nehézség azonban akkor vált érthetővé, 
amikor kiderült, hogy egy iker csűr-istálló építésébe is belekezdett az 
egyházközség. A Főhatóságnak is feltűnt az egyházközség tevékenysége, s emiatt 
érdeklődött, hogy nem kerül-e sokba a tanácsterem, sőt ekkor kiderült, hogy az 
egyházközség kölcsönt vett fel. A harmadik hír szerint a püspök megkérdezte az 
egyházközséget, hogy nem lett volna-e jobb inkább egy lelkészi lakást építeni? A 
választ nem tudjuk, és az sem pontosítja a későbbi kiadásokat, vagy az építkezések 
összegét. A lelkész jelezte, hogy a tanácsterem, az istálló-csűr, a gabonás ára 
együtt van feltüntetve, amiből kb. 2/5-e a tanácsterem építési költsége. Az 
adósságra vonatkozóan pedig megtudjuk, hogy már csak 10000 Lei adósság 
létezett ekkor, és előreláthatóan azt is sikerül visszaadni az ősz folyamán. 

1929-ben végre készen állt a tanácsterem és harangozói ház. Anyaga 
cement, tégla-cserép. 176 négyzetméter területen fekszik és 486 négyzetméter 
terület tartozik hozzá. 330 / 2 topó szám alatt található, s a négy szobás épületből 2 
szoba a harangozói házat képezte, kettő pedig a tanácsterem részére volt 
fenntartva. Értéke az 1934-es állapotok szerint 50000 Lei. A szép és kényelmes 
beosztású tanácsterem-kultúrház végre szolgálhatta az egyházközség valláserkölcsi 
nevelési ügyét. A tanácstermi rész eredetileg két szobából állt, ahol az egyleti 
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összejöveteleket és vallásos estélyeket, de az egyházközségi gyűléseket is tartották. 
A régi tanácsterem mai arcát a következőkben határozhatjuk meg: két öltöző szoba, 
színpad és egy terem. 

A tanácsterem 1930. évi leltározása szerint a következő berendezéssel 
működött:  

- asztal 
- 2 festett szék 
- 1 támlás szék 
- színpadi függöny: plüss, bordó színű, két oldalra szét lehetett húzni. Ezt 

1944-ben ellopták s helyette kenderből szőttek egy újat. 
- súgó „bódé” 
- 10 hátas pad 
- 11 hosszú pad 
- 2 függőlámpa 
- 3 fali lámpa 
- 2 fogas 
A fenti állapot a világháború idején nagymértékben megváltozott, s éppen a 

lelkész óvatos hangú jelentéséből érezhetjük, hogy nem az orosz katonák végezték 
el a tanácsterem fosztogatását, hanem azok, akik a falu lakosságával nem 
menekültek ki az erdőre. Tapasztalható az összefogás szelleme, mert igyekeztek 
helyreállítani a régi rendet, s ennek példája volt, hogy megszőtték az új színpadi 
függönyt, és megvásárolták a szükséges berendezést:  

- 10 lámpa 49810 Lei 
- felszerelés 32930 Lei 
-18 pad  80000 Lei 
- más  22400 Lei 
- összesen:  185140 Lei. Ez a felszerelés is komoly változásokon 

ment keresztül, mert a mulatságok alkalmával törést szenvedett számos 
berendezés. Ezekről azonban elég kevés alkalommal hallunk. 1947-ben történt, 
amikor Sulyok Péterné özv. jelezte, hogy a Nőszövetség által beszerzett 3 asztal 
közül egy sincs meg, mert összetörték azokat. A keblitanács finoman érzékeltette a 
hölggyel, hogy azok az asztalok kizárólagosan az egyházközség tulajdonát 
képezték, s éppen ezért a Nőszövetség kötelessége, hogy azok megjavíttatásáról, 
illetve újak vásárlásáról gondoskodjon. 

7.5 A tanácsterem javításai-átalakításai: 
1930 Szükségét látták annak, hogy a tanácskozási teremre egy külön ajtót 

készítsenek, s erre Kis Jánost kérték fel, aki el is végezte a munkát, de az 
átvételkor a keblitanács kihangsúlyozta, hogy az ajtó kidolgozásában, 
annak lefestésében jobb minőségű munkát remélt. Csak akkor veszik át a 
munkát, amennyiben az ajtó fölé színes üvegből ablakot készített a mester, 
valamint még egyszer lefesti az ajtóbetétet. 

1932 A tanácstermet 1900 Leiért festették ki. 
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1933 Az udvar felőli részen csatornát készíttettek Makkai Miklós bádogossal. A 
„kifogástalan” munkát méterenként 55 leiért készítette el a mester. 

1934 Tóth Lajos kőművessel végeztettek javítási munkálatokat: a tanácsterem 
utca felőli részén kijavította a repedéseket, kijavította a kisebbik 
tanácstermet, elkészítette a csatorna vezetőjét és a betonlefolyót is. 

1936 Megbomlott a kőkerítés. Kiss Andrást kérték fel a javítások elvégzésére, 
aki az építéskor tett ígéretet arra, hogy díjtalanul fogja elvégezni a 
javításokat. Követ hoztak és elvégezték a javításokat, de erről többet 
szólok majd a kerítések rendjén. 

1937 Elkészítették az utca felőli részen is a csatornát. Ezt a munkát Benke 
Zsigmond adta ki 2790 Leiért. 

1938 A bejárat fölött kellett javításokat végezni. Horváth Gyula vállalta a 
munkát, aki a kérdéses falrészt „hajódeszkával” fedte, és a kapuval hasonló 
színűre festette. Munkadíját 1000 Leiben állapították meg, mivel azonban 
a javítások során másra is sor került, a mester 200 Leivel többet kért, amit 
kifizettek az egyházközség pénztárából. A javítások elvégzése után kő és 
deszka maradt, amit raktárra helyeztek, s egy későbbi javítás alkalmával 
felhasználtak. 

1940 Árkosi József bizonyos javításokat vállalt fel, de tapasztalhatjuk 1940 
nyarán, hogy azokat csak részben teljesítette. Nem derül ki, hogy milyen 
javításokról volt szó, de tény, hogy a szóban levő mestert felszólították, 
hogy maradéktalanul végezze el a felvállalt munkát. A mester 
magyarázkodni szeretett volna, hogy ebben az esetben legyen tekintettel az 
egyházközség a megváltozott viszonyokra is, mire azt a választ kapta, 
hogy a mester elsősorban a felvállalt kötelességének tegyen eleget, és 
azután méltányolni fogja az egyházközség „igazolt” többlet kiadásait. 

1946 Kis Vilmos 11000 Leiért végezte el a tanácsterem belső javítását és 
meszelését. 

A tanácsterem bérbeadása, vagy annak megtagadása köré is számos 
esemény csoportosult. Ezt a kérdést több irányból is megközelíthetjük, hiszen ezt a 
mindenkor soron következő rendezvények függvényében mozgott. Ez lehetett 
keblitanácsi gyűlés, egyleti tevékenység, vagy éppen táncmulatság. 

Meg kell jegyeznem, hogy a keblitanácsi gyűlések tartásával kapcsolatosan 
nem találkozunk pontosító feljegyzésekkel. Annál inkább találunk arra 
vonatkozóan, hogy az ifjúság táncmulatság céljára kérte a termet. Ennek az első 
évben nem volt semmi akadálya, de aztán sorozatosan jelenkeztek a különböző 
kérdések. Esetenként a keblitanács szigorításokat alkalmazott a terem kiadásával 
kapcsolatosan. Többször is kijelentették, hogy a termet csak abban az esetben 
adják át táncmulatság tartására, ha azt színi előadás előzi meg. Érzékelhető, hogy a 
keblitanács valamilyen díjat is elvárt a terem használatáért, hiszen az ifjúság 
rendezvényének anyagi vonzata is volt. Természetes, hogy használat után ki kellett 
takarítani, és olajjal felkenni a padlózatot. Ez lett a mindenkori teremkiadás díjának 
előfutára, miről egy kimutatást is készítettem. 
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Javaslatokkal találkozunk, hogy a termet csak abban az esetben adják ki, 
amennyiben az egyházközség érdekeit szolgálja, de ez nem volt lehetséges, sőt 
még az sem, hogy minden mulatságot színi előadás előzzön meg. 1931-ben a fenti 
határozatot módosították, hogy csak a katonai besorozás alkalmával adja át a 
keblitanács a termet. 1932 októberében arra is felfigyelt a keblitanács, hogy a 
szeszes ital sok kellemetlenség okozója lett, s emiatt kitiltották a teremből annak 
fogyasztását. Egyúttal a régebbi gyakorlaton is változtattak, hiszen nem a szervező 
fiatalokat vonták felelősségre az okozott károkért, hanem azoknak szülei kellett a 
terem kölcsön kérése előtt felelősséget vállaljanak. 

1947-ben a keblitanács a kulturális tevékenység alkalmával díjmentesen 
adta át a termet, de ettől fogva kezesség-pénzt kellett letétbe helyezni. 

A tanácstermet a különböző egyesületek is kölcsön kérték, melyek 
legtöbbször nem voltak egyházközségi irányítás alatt, csak tagjai között voltak 
unitáriusok. Ilyenek voltak, pl. a „Tagos Egyesület”, „ Fordulós Birtokosság”, „ Cséplőgép 
Társaság”, a „Tűzoltó Egylet”. Ezek számára is átengedték tehát a termet, 
amennyiben az összejövetel időpontja nem ütközött valamilyen egyházközségi 
rendezvénnyel, de már 1931-ben évi díjat (100 Lei) állapítottak meg számukra, 
amit előre ki kellett fizetniük. 

1948-ban kimondták, hogy a kulturális és politikai összejövetelek 
alkalmával díjmentesen használhatják a termet. 

Feljegyzéseink vannak arra vonatkozóan is, hogy a Református 
Egyházközség képviselői, akár a lelkész, vagy a keblitanács tagjai több alkalommal 
is kérték a terem átengedését. Volt eset, amikor elég simán ment a kiadása, de volt 
példa arra is, hogy viharos tárgyalások követték ezeket a kéréseket. A keblitanács 
minden alkalommal jól odafigyelt arra, hogy ismertessék a felelősökkel az 
alapfeltételeket. Vagyis nem a szervezők, hanem éppen a Református 

Egyházközség 
Presbitériuma 

felelős az 
anyagi 

károkért, 
hiszen 

érvényes a 
reformátusokr
a is a 

határozat, 
mely, pl. 
kitiltotta a 
szeszes ital 
fogyasztását a 

teremből, 
valamint 

kötelező a 
megszabott díj 

Idő A kiadás célja A kiadás díja 
1929. szeptember - olajozás 
1930 - - 
1930. február - 200 Lei 
 iskolának 500 Lei 
1930. október - 300 Lei 
1931. június egyesületnek 100 Lei 
1931. augusztus - bruttó jövedelem 25 %-a 
1931. december - 300 Lei 
1934. február bizottságoknak 50 Lei 
1937. október - 400 Lei 
1945. szeptember - 7000 Lei 
1945. december - 20000 Lei 
1946. október - bruttó bevétel 10 %-a 
1946. november - 100000 Lei 
1947. február - bruttó bevétel 25 %-a +  

500000 Lei garancia 
 



69 
 

is. Az említett viharos tanácskozások alkalmával előfordult, hogy a 
keblitanácsosok közül többen a kiadás megtagadása mellett szavaztak és 
döntésüknek az által is hangsúlyt adtak, hogy a gyűlésből arra való hivatkozással 
távoztak, hogy a keblitanács nem igyekezett érvényre juttatni előbbi határozatait, 
melynek középpontjában az állt, hogy a tanácstermet többé nem adják ki 
táncmulatságok tartására, csupán gyűlésezéseket engedélyez.  

Olyan esetekkel is találkozunk, amikor az egyházközség keblitanácsa 
elengedte a terem díját. 

A Görög Katolikus Egyházközségtől sem tagadták meg a terem 
átengedését, de felsorolták a szokásos feltételeket velük szemben is. 

Volt példa arra is, hogy az Állami Iskola igazgatója szóban kérte a 
keblitanácsot, hogy román nyelvű színdarab előadására engedje át a termet. A 
keblitanács nem akart „gátat vetni a román testvéreink kulturális fejlődésének” 76, s ezért 
átadta a termet, de azzal a feltétellel, hogy azt rendben és tisztán fogja visszaadni.  

A tanácsterem működtetéséhez hozzátartozott a fűtés és a világítás is. A 
kiadások között akár a templom használatára vágott fával egy helyen, akár külön, 
de sorozatosan megtaláljuk a gondoskodást, miszerint évente 4-6 szekér fát vágtak 
erre a célra. Találunk feljegyzéseket azonban arra vonatkozóan is, hogy a gyűlések, 
vagy éppen a mulatságok alkalmával a fűtésről és világításról a szervezőknek 
kellett gondoskodniuk. 

A terem tisztán tartása is egy elég nehéz feladatnak számított, amit úgy 
oldott meg a keblitanács, hogy súrolási díjba mindig előre meghatározott egy 
összeget, amit átadtak a harangozónak, aki annak ellenszolgáltatásaként tisztán 
tartotta a termet. A súrolási díj kevesebb volt, mint a teremdíj egyharmada, de több 
mint egynegyede. 

Ma arra törekszünk sokan, hogy valamiként feloldjuk történelmünk 
ellentmondásait, s ennek érdekében egybevetjük a bizonyítékokat. Adott esetben 
nem leszünk sokkal okosabbak, hiszen a történéseket adott korokban kell tárgyalni 
ahhoz, hogy tárgyilagosak maradhassunk velük szemben. Ezért megtévesztő lehet, 
amikor pl. 1948-ban kijelentették, hogy az évi államosítással komoly változás 
történt az egyházközség életében a tanácsteremre vonatkozóan. Nem kell 
különösebb magyarázat ahhoz, hogy felmérhessük: itt megállt az élet, de nem 
azért, mert a kezdeti kommunisták egyházközségi életünk útját állták. Voltak 
ellenkezések, melyek egyszerűen kitiltották a tanácsteremből az egyházközségi 
életet, de az igazi ok más volt. Emellett bizonyít a terv is, mely 1959-ben egy 
„ szeretet otthon” létesítését álmodta a lelkészi telek „kis kertjébe”, a kántori lakás háta 
mögé. Ma én értem ezt a tervet, hiszen ez a valláserkölcsi nevelésnek akart helyet 
biztosítani, de érthetetlen abban az összefüggésben, amikor a tanácstermet még 
1961-ben is az egyházközség tulajdonában találjuk. Akkor azonban a Néptanács 
elnöke, a bágyoni születésű Balogh Pál felszólította az egyházközséget, hogy 
javítsa meg kultúrházát, amennyiben pedig azt nem akarná, akkor adja át a 
Néptanácsnak. Szinte érezni lehet, hogy valami megmásíthatatlan terjengett a 

                                                 
76 - 12. KJK – 1930. február 19. 
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levegőben, de még egyelőre senki nem mondta ki, hiszen a használati joga 
megmaradt az egyházközségnek, és a harangozó is egy időre benne lakhatott. Ezt a 
helyzetet ma azonban át kell értékelnünk, mert a valóság másként rajzolódik. Úgy 
válik lassan teljessé a kép, amennyiben megtudjuk, hogy 1951-től kezdve 
tulajdonképpen már a község tulajdonában volt a tanácstermünk, csak 
telekkönyvileg szerepelt az egyházközség ingatlanai között.  

1961. december 6.-án következett be, ami már várható volt: A Községi 
Néptanács tulajdonába ment át a jelzett épület. A román nyelvű iratot magyar betűs 
írógéppel készítették, és igazoltnak látszik belőle a jogtulajdon is. Az irat aláírói: 
Balogh Pál elnök és Halmágyi András kövendi tanító. A lelkész már 17.-én 
értesítette az Egyházi Képviselő Tanácsot a fenti eseményekről, és megjegyezte, 
hogy ígéreteket kaptak, hogy ez után is ott tarthatják gyűléseiket.  

A Telekkönyvi Hivatal 1962. március 9.-én értesítette az egyházközséget, 
hogy április 20.-án délelőtt 10 órakor meglesz az épület telekkönyvi átírása, ami 
hála Istennek nem történt meg, és a jelen pillanatban is az egyházközség tulajdonát 
képezi. Az akkori keblitanács tudomásul vette, hogy a 218 / 1960 sz. Törvényerejű 
rendelet III. Szakasza értelmében törvényesen elvették a tanácstermet, de mi azt 
vettük ma tudomásul, hogy törvényesen az egyházközség nevén szerepel és 
visszaköveteljük, mint jogos tulajdonunkat. 

8 A fogadó 
1797-ben építették a fogadót, mely tapaszos épület volt. 5 MFt 10 pénz volt 

az árendája. 

9 Pakulár-házak 
1921 Simonfi Sándor a juhos társaság nevében engedélyt kért egy pakulárház 

felépítésére. Évi 10 Lei haszonbért ígért az egyházközségnek, viszont ebbe 
a közgyűlésnek is bele kellett egyeznie. 

1924 Csegezi Sámuel majorbíró a „Túrmás Társaság” nevében arra kérte az 
egyházközséget, hogy engedélyezze a „Józan Györgyné kertje végénél fekvő 
kopár területből az erdei túrmás társaság részére egy csekély házhelyet adni 
pakulárház építése céljából”.77 Az esedékes bérdíjat is hajlandók voltak 
befizetni az egyházközség pénztárába. A keblitanács elfogadta az ajánlatot, 
de azzal a megjegyzéssel, hogy a befolyt összeget az építendő harangozói 
házra fordítja. 
Bottyán Balázs és társai, valamint Csegezi Sámuel kérését engedélyezte a 
keblitanács és 291 öl területet két egyforma részre osztottak. A telek 
szomszédjai Pálfi Máténé és özv. Peszler Mihály volt. 25 évre adták 
haszonbérbe azzal a kikötéssel, hogy évente 25 Leit fizetnek érte. 25 év 
múlva pedig a házak az egyházközség tulajdonába mennek át. Az építők az 

                                                 
77 - 6. I. – 1924. február 12. 
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idő alatt kötelesek a házakat jó karban tartani, és azokat majd átengedni az 
egyházközségnek. Sem az igénylők, sem az utódok semmilyen igényt nem 
támaszthatnak az utódlásra. Amennyiben a társaságok felbomlanának, 
akkor az egyházközséggel szemben semmilyen követelésük nem lehet. Ha 
egy társaságnak többé nem kell a maga része, akkor a másik köteles 
megtartani a szomszédét is. 

1932 Értesítették Csegezi Sámuelt, hogy a „házhoz többé nincs joguk”, mert azzal 
az egyházközség teljesen szabadon rendelkezhet. 

1933 Ismét bérbe adták a pakulárházat. Indítvány hangzott el arra nézve is, hogy 
örök áron adják el, viszont ezt előbb közgyűlés elé kellett vinni. 

1934 17 igen és 10 nem szavazat mellett elhatározták a pakulárház eladását. 
Kikiáltási ára 1500 Lei volt. Megjegyezték, hogy ez a telek semmi 
jövedelmet nem hozott az egyházközségnek. A közgyűlésen 40 igen és 24 
nem szavazat mellett az eladását szorgalmazták. 

1935 Nem adták el a pakulár ház telkét, hiszen tervbe vették a hely 
facsemetékkel történő beültetését. 

1936 Bottyán Balázs a pakulár ház kijavítását, Székely Miklós azonban a 
lebontását javasolta, hiszen minden veszendőben volt körülötte. Az utóbbi 
javaslatot fogadták el, mert az egyházközségnek nem állt módjában 
építkezni. A közgyűlés is megerősítette a lebontást. 

1938 Tordai Miklós 300 Leiért kérte a kercsedi utcai házat. A keblitanács 
kijelentette, hogy csak árverezésen értékesíthetik. Az árverezést 
megtartották, de csak 321 Leit ígértek érte, viszont utólagosan Szőke 
Miklós 420 Leit ígért, s emiatt a gondnok neki adta el, de bonyodalmak 
kerekedtek az árverezés miatt, s ezért továbbra is évi 70 Lei haszonbérért 
kiadta a keblitanács. 
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10 Melléképületek 

10.1 Nyári konyhák 
1892 A lelkészi telken található nyári konyha 

nagyon rossz állapotban volt, s ennek 
következtében sürgős javítást igényelt. 
Újrazsindelyezték. 
A kántori telken levő konyhán is 
elvégezték ugyanezeket a javításokat. A 
két épületre 14000 zsindelyt vásároltak. 

1912 A lelkészi telek nyári konyhájának megjavításához 30 kg meszet 
vásároltak. 

1918 A kántor jelentést tett az esperesnek, mert a keblitanács a szükséges 
javításokat nem végeztette el a melléképületeken. Egy bizottságot neveztek 
ki, mely kötelességévé tették a javítások elvégeztetését. Októberig, szinte 
bizonyosra lehetett venni a gondnok jelentéséből, hogy bármennyire is 
igyekeztek, nem találtak megfelelő mesterembert. „Mitőlünk a jó akarat nem 
hiányzik” - jegyezte meg a gondnok, de az istálló nincs olyan rossz 
állapotban, hogy abban ne lehetne állatokat kiteleltetni, viszont a kerítésről 
is csak „két tábla” hiányzik. Hogy mit jelent a kiemelt két tábla, azt nem 
tudom, hogy két deszkáról, vagy három sasfa közötti kerítésnek az 
elromlásáról van-e szó. Amennyiben az utóbbi, akkor számottevő hibáról 
volt szó. Októberre, annyira elmérgesedett a helyzet, hogy az esperes 
határozott beavatkozására volt szükség, hogy a keblitanács azonnal 
hirdessen pályázatot a javítások elvégzése érdekében, és arról tegyen 
jelentést. Bizonyosnak látszik, hogy a kántori lakást lemeszelték, és 
esetlegesen kisebb javításokat végeztek a kántori telek épületein, de a 
munkát nem fejezték be. Az évi javítások kiadási végösszege 386 Kor. 

1919 A melléképületek kijavítását Árkosi András végezte el. A javítások 
kiadása 7203 Kor volt. (Tapasztalható a pénz értéktelenedése). 

1929 Vájogolták a kántori telek konyháját. 
1932 Javításokat végeztek a kántori telek nyári konyháján, valamint a 

sütőkemencén is. 
1944 Kijavították a nyári konyhát és a sütőkemencét is. 
1949 Kimeszelték a kántori lakás nyári konyháját. 
1990 Tervbe vették a kántori telek nyári konyhájának megjavítását, ami még a 

mai napig sincs megoldva. 
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10.2 Csűr- és istálló épületek 
1811 Eladták a régi csűrt a lelkészi telken, és egy újat építettek, melynek szalma 

tetőzete volt. 
1819 Három mesterembert fogadott az egyházközség, akik a „Tiszteletes mester 

jószágára Csűrett és Pajtátt csináljanak”.78 Az építkezés 41 RFt-ba került. 
1837 A csűrök és az istállók nagyon rossz állapotban voltak, s emiatt 

javításaikat az egyházfik végezték el, de csak a szalmatetős épületeken. 
1839 A lelkészi telken istálló építésére készültek. Az építkezést rákosi, vagy 

bágyoni mesterekkel akarták elvégeztetni, s az egyházfik feladatává tették 
kiválasztásukat. 

1841 Épült az istálló. A kapcsok kifizetésének elmaradásáról a keblitanács 
„ semmit sem tudván sem pedig az említett egyházfik számadásából ki nem 
tetszvén”79 úgy döntöttek, hogy figyelmeztetik az érdekelteket. Csép Tamás 
és Pálfi János egyházfi volt a felelős amiatt, hogy nem fizették ki.a 21 font 
vasból készült kapcsokat. Vájogolták a pajtákat. 

1859 Megjavították az istálló födelét. 
1871 A kántori telken a csűr és a pajta nagyon rossz állapotban volt, s annak 

kijavítása érdekében 6000 zsindelyt, szarufákat, 10 mázsa meszet, egy 
szekér vesszőt vettek, és egy szekér karót vágtak. Kercsedi kőművessel 
végeztették el a munkát, akinek napi 2 Ft-ot fizettek.  
Árkosi Pál nem akarta bevégezni a csűr ajtóit-ablakait. 

1893 Kijavították a kántori csűr és pajta tetőzetét, valamint a hídlásokat is. A 
vizsgálószék megállapította, hogy a „papi és mesteri telken sok felesleges javítás 
és beszerzés történt /.../ mely javításokat a gondnok önfejűleg, a presbitérium híre és 
tudta nélkül tett”.80 Arra utasította a vizsgálószék a gondnokot, hogy a 
jövendőben az esedékes javításokat idejében tudassa a Keblitanáccsal. A 
fenti tudósításból az is ténynek számít, hogy a javítási munkálatokat kis 
létszámú keblitanács adta ki, és végeztette el. 

1895 A lelkészi telek pajtájába hídlásokat készítettek. A keblitanács 
megjegyezte, hogy a munkálatok elvégzésére nem készítettek szerződést, 
hanem a pénztáros önfejűen végeztette el a javításokat. Újra 
kihangsúlyozást nyert, hogy amennyiben javításokat akarnak elvégeztetni, 
akkor figyelembe kell venni a keblitanács álláspontját. 

1899 Árkosi János elvégezte a kántori telek istállójának zsindelyezését. A 
javítási kiadások összege 29 Ft 79 Kr. volt. 

1903 Megzsindelyezték a papi pajtát. 
1920 A kántori telek istállója nemcsak „roskadozó” állapotban volt, hanem 

egyszerűen életveszélyes is. A szükséges ácsmunkákat Árkosi András 
végezte el. 

                                                 
78 - 54. I. - 1819. 
79 - 2 KJK – 1841. február 23. 
80 - 2 KJK - 1894. 
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1921 A Jószágfelügyelőség engedélyezte a Kovács Dénes-féle telken levő csűr 
lebontását, de az abból kikerült, használható anyagokat a lakás kijavítására 
kellett fordítaniuk. 1700 Lei volt az eladási ára, amiből zsindelyt 
vásároltak. Simonfi Tamás haszonbérelte ezt a telket, aminek árát 
hasonlóképpen a javításra fordították. 

1922 Javították az istállót. 
1925 Tervbe vették a gyenge állapotban levő istálló-csűr újjáépítését. 
1926 

A keblitanács elvileg kimondta a harangozói lakás-tanácsterem, a csűr-
pajta, valamint a gabonás építését. Első feltétel természetesen az anyagi alap 
megteremtése, a pénz volt.  Köblös Antal és Árkosi András mutattak be terveket, 
melyek közül az utóbbit fogadta el a keblitanács. 

A lelkészi telken levő csűrt árverezés útján eladták május 9.-én, reggel 8 
órakor. Kikiáltási ára 10 ezer, az istállóé 5 ezer, a kántori istállóé 4 ezer lei volt, 
amit készpénzben azonnal kellett fizetni. Ez az árverezés nem sikerült, s emiatt 
16.-án megismételték. A kántori csűrt és istállót 5001, a lelkészi telek istállóját 
cserép nélkül 6001 leiért adták el Csép G Mártonnak. Az eladott épületből egy 
szálfát felhasznált az egyházközség, amit utólag visszafizetett a vevőnek. Az 
árverezéskor meghatározták, hogy, aki nem tesz eleget fizetési kötelességének, az 
20 %-os kamattal kell megfizesse tartozását. Augusztusban 13914 Lei állt az 
építkezések rendelkezésére. A kaszálóból 5290, lucernából 3862, zsindelyből 1353, 
akácfákból 112, a forgácsból 2167 és a faágból 1130 Lei. Amikor a fákat 
árverezték, akkor arra is kellett gondolniuk, hogy meghagyják a csűr építéséhez 
szükséges nagyfákat. 
1928 Elkészült a csűr-gabonás: Hosszúsága 16 méter, szélessége pedig 12 

méter. Betonból, téglából készült, melyet cseréppel födtek be. Értéke 400 
ezer lei volt. 

1929 Tervbe vették az istálló hídlásainak javítását, melyeket tölgyfából 
készítettek el. A tárgyalásokat december 19.-én folytatták, amikor arra a 
döntésre jutottak, hogy december 31-re meghívják a mestereket, hogy 
árajánlatokat kérjenek, viszont ez a próbálkozás sikertelen maradt, mert 
egyetlen pályázó volt. 

1930 
A hídlások kijavítására négy pályázat érkezett, melyek közül a 

legalacsonyabbat, a Kis Jánosét fogadta el a keblitanács. Miután 6 pontba foglalták 
a szerződés megjegyzéseit, megállapították, hogy a hídlás javítását 1400 Leiért 
adja ki a keblitanács. Májusban már kész volt a munkálat, de nem vette át a 
keblitanács, mert nem volt megelégedve a minőséggel. Felszólították a mestert, 
hogy javítsa ki a munkát, ami októberre kész is volt, viszont ismételten 
elégedetlenségének adott hangot a keblitanács. A kifogás az volt, hogy nagy 
távolságra voltak egymástól a hídlások. Ez után megkeresték Árkosi Dezső 
mestert, akinek kiadták a javításokat, viszont az előző mestert, aki mulasztása 
következtében kárt okozott az egyházközségnek, annak megfizetésére kötelezték. 
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1934 A gondnok két fenyőfa csatornát készíttetett és szereltetett fel a csűrre. 
1948 Kijavították az istálló homlokzatát. 
1969 A csűr és istálló nagyon előrehaladott, rossz állapotban volt, viszont 

megjavítását elhalasztotta e tanácskozáskor is a keblitanács. 
1978 Már az előző évben tervbe vették a csűr lebontását, de az csak ebben az 

évben, áprilisban került kivitelezésre. A lebontási engedély megszerzése 
érdekében felterjesztették a kérvényt az Egyházi Képviselő Tanácshoz, s 
miután megkapta az egyházközség, szeptemberben még a félig lebontott 
csűr anyagát verte az eső. 

10.3 A gabonás 
 

1837 A gabonás alá talpfát raktak. Ebben a gabonásban az egyházközségnek 
100 vékás szuszékja volt. 

1868 A lelkészi telken levő gabonás kijavítása annyira időszerűvé vált, hogy az 
egyszerűen halaszthatatlan volt. Az eső folyt be a hambárba. 

1869 Árkosi Pál újra állította a hambárokat. 
1876 Egy magtárat akartak építeni, amit az iskola egyik szobájába képzeltek 

bele, de nem sikerült a kivitelezése. 
1878 Újrazsindelyezték a kántori gabonást 
1892 Bár rongált állapotban volt a lelkészi telek gabonásának födele, 

megállapították, hogy még mindig használható állapotban van, s ezért 
annak kijavítása elhanyagolható. 

1895 Kijavíttatták a hambárokat, melyek már nagyon rossz állapotban voltak. 
1978 Míg bontották a csűrt, addig Bacsó Sándorral tárgyalásokat folytattak a 

gabonás tetőzetének a kiképezése tárgyában. Elkészítették a szóban levő 
gabonást, ami azóta fél-garázst jelent. 

10.4 Kocsiszín 
1919 Megjavították a lelkészi telken levő kocsiszínt. 
1938 Omladozófélben volt a kocsiszín, s ezért meghatározták minél sürgősebb 

kijavítását. 
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10.5 Gabonatárolók 
1855 Szőke Márton 5 öles kukorica kast készített 70 RFt-ért. 
1914 A kántori telekre egy kukorica kast akartak készíteni, viszont a kántor nem 

egyezett bele, mert nem volt szüksége rá. Emiatt elhatározták, hogy a 
lelkészi telekre építik. A kántor bele nem egyezésének oka az is lehetett, 
hogy a keblitanács a disznóól helyére akarta felépíteni a kast. A lelkészi 
telken felépített kas ára 84 Kor volt. 

1928 Befödték a kukorica kast. 
1930 A kántori telekre kukorica kast készítettek. 

10.6 Ólak 

1859 Megjavították a kántori telken levő disznóól tetőzetét és hídlását. 
1869 „az tiszteletes pap által használandó ólnak is más helyre való szállításának, 

felépítésének” munkálatairól kellett gondoskodni. (A pap disznói laktak az 
ólban!) 

1892 A községi elöljáróság arra hívta fel az egyházközség figyelmét, hogy egy 
öllel tegye bennebb a kántori telken a disznó ólat a kerítéstől. Az viszont 
olyan „rozoga állapotban van”, hogy a megmozdítása esetén összeomolna. 
De, mert nem volt „kifolyás” az utcára, de nem is a főutcán volt a disznó ól, 
valamint „maholnap” úgyis helyette mást kell építeni, arra kérték a 
főszolgabírót, hogy a másik ól felépítéséig engedélyezze annak helyben 
hagyását. 

1893 Vályút (etetőt) készítettek a kántori telek disznóólába. 
1895 Újjáépítették a kántori telken a disznó ólat. 
1896 Kijavították a lelkészi telek disznó óljának födelét, valamint oldalait is. 
1915 A kántori telken levő disznó ól csupán 4 méterre volt a kúttól, s azt 

mindenképpen el kellett költöztetni, hogy el ne romoljon a víz. 
1919 Megjavították a tyúkól födelét. 
1921 A kántori lakáson új tyúk ólat akartak építeni, melynek 2,5 méter lesz egy-

egy oldala. 
1922 A kántori telken elkészítette a tyúk ólat Árkosi András. 
1938 A lelkészi telken levő disznó ól elé kifutót készítettek, amit elvégeztek 
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hasonlóképpen a kántori telken is. A harangozói telken is tervbe vették egy 
disznó ól készítését, azonban nem valósították meg a határozatot. 

1940 400 Leiért disznó ólat építettek a harangozói telken. 
1950 A kántori telken disznó ólat készítettek, melyet cseréppel födtek. 

10.7 Kerítések 
 
 

1819 A lelkészi telek körül új deszkakerítéseket készítettek. 
1839 Kerítéseket készítettek a lelkészi lakás körül. 
1841 Az egyházfik egy „gyalog” kerítést81 készítettek a kántori telken. 
1858 Javították a lelkészi telek kerítéseit. A kántori telken is javításokat 

végeztek. 
1865 Az egyházfik kötelességévé tették a harangozói telek bekerítését, s ennek 

érdekében megbízták, hogy megfelelő mennyiségű vesszőt szerezzenek be. 
A lelkészi kerítéseket is meg kellett „igazítsák”. Kerítést készítettek a 
reformátusoktól megvásárolt épület köré is. 

1871 Megfelelő helyre készítették el a kántori telek kerítését. Árkosi Pál nem 
akarta befejezni a kerítéseket, s meghatározták, hogy a 30 Ft-ot csak akkor 
kapja meg teljes mértékben, amikor a kerítésre feltette az utolsó szegő 
deszkát is. 

1874 Kijavították a kántori kerítéseket. Megjavították a harangozói kerítéseket 
is. 

1875 A lelkészi telek veteményes kertjénél deszkából készítettek kerítést. Nagy 
Gergely és Kis Sámuel mesterekkel kötöttek szerződést, akik „per 80 
Krarért, és erre reáadásul díj nélkül csinálnak két ajtót”.82 Közmunkával ásatták 
ki a sasfák gödreit. A kántori telken is kerítést készítettek. 

                                                 
81 Ma nehéz megmagyarázni, hogy micsoda veszélyt jelentett a korabeli kerítés. Azért, hogy 
körülhatárolja mindenki a saját belterületét, mozdíthatatlan, lecövekelt kerítéseket készítettek. 
Többnyire hajlítható, karó vastagságú fából készültek, melyeket olyan szélesre készítettek, hogy tetejére 
szalmát rakhassanak, ami bizonyos mértékben megvédte a kerítés állagát. Igen ám, de ez állandó 
tűzveszedelmet jelentett, s amikor lángra lobbant valahol, akkor nemcsak a szomszédos kerítés válhatott 
a tűz martalékává, hanem könnyen átterjedt a házakra is. Volt rá eset, hogy egy ilyen tűzvész 
következtében több ház is leégett a Kis-, vagy a Nagy utcán. A gyalog kerítés egy egyszerű, ideiglenes, 
könnyen összeeszkábált, de ugyanolyan könnyen mozdítható kerítés volt, amit tiszteletben tartottak a 
nagyobb jószágok is, amikor ki, vagy bevonultak a szálláshelyükre. Manapság is találkozhatunk még a 
gyalog kerítés változatával, amennyiben egy juhlegelőre látogatunk, ahol időnként megváltoztatják az 
elkerített nyáj szálláshelyét, vagy éppen azt a részt, ahol megtörténik a rendszeres fejésük.  
82 - 6. KJK - 1875 április 18. 
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1877 Kijavították a lelkészi telek gyenge kerítéseit. 
1879 A harangozói telekre a templom felőli részen kőkerítést készítettek, a 

többit pedig deszkából. 
1882 A lelkészi és kántori telket zsindelyfödeles deszkakerítés ölelte. 
1885 Javították a lelkészi és kántori telek kerítéseit. 
1886 A harangozói telek körül, a kerítés mellé akáccsemetéket ültettek egy-egy 

öl távolságra. 
1886 A széna berakás érdekében kintebbre hozták a kántori telek kerítését. 
1887 A kerítéseket javították. 
1888 A kántori telken Simonfi felől javították a kerítést. A lelkészi telken pedig 

Balogh Sándorné felől javítottak. 
1893 Árkosi János 7 Ft 24 Kr.-ért kijavította a kántori telek kerítéseit. 
1895 Kijavították a harangozói telek kerítéseit. 
1897 Megjavították a harangozó telek körüli kerítést. 
1899 A kántori telken megjavították a kaput. 
1902 Kijavították a lelkészi- és kántori telek kerítéseit. A javítási munkálatok 

elvégzéséhez 50 szál deszkát vásároltak 22 Kor 60 Fillérért. 
1910 126 szál deszkát vásároltak a harangozói telek bekerítése érdekében. A 

javítási munkálatokat Kis János végezte el. 
1911 Kerítéseket javítottak.83 
1912 A harangozói telken kerítést javítottak. 
1912 Kerítést készítettek a lelkészi- és a kántori telken. A javítási-építési 

munkálatokat Balog Zsigmond végezte 17 Kor 60 fill-ért. Ekkor készült el 
az első drótkerítés, ami 56 Kor 46 Fill-be került. 

1913 Balog Zsigmond ebben az évben is kerítéseket készített, melyek végső 
kiadása 192 Kor 78 Fill volt. 

1914 Kerítéseket javítottak. 
1919 Kerítéseket javítottak. 
1926 A lelkészi telektől a kántori telekig „sodrony szövetből” készítettek kerítést. 
1928 Kijavították a kerítéseket az utca felőli részen. 
1929 A tanácsterem udvarát is rendbe akarták hozni, s ennek első lépéseként, 

eldöntötték, hogy a kerítéseket kell megépíteni. Előirányozták, hogy a 
templom felőli részen a kerítés alapját sziklakőből készítik, azon felül 
pedig vasoszlopokra erősített léckerítést raknak. A kőfal elkészítését Kis 
András vállalta, aki egyben 10 évi jótállást is adott az elvégzett munkájára. 
Megjavították a kántori telek kerítéseit is. 

1930 Kerítéseket készítettek a harangozói telek „Lukáné” felőli részén, viszont 
3/4-es deszkából a lelkészi és kántori telek között is kerítést állítottak. 

1931 Nagyon szükségessé vált a lelkészi telek körüli kerítések kijavítása. A ház 
és a patak végében levő kerítések helyett újat készítettek, de azelőtt 
felkérték Simonfi Eleket, hogy készítse el a hiányzó kerítést. A kerítések 

                                                 
83 - Az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy 80 szál deszkát 12 Kor 80 fillérért szállítottak haza 
Tordáról, a deszka ára pedig 40 Korona volt. 
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megjavítása után maradt hulladékot kérte a kántor, de a keblitanács 
elárverezte. A kerítések megjavítására 5 mester jelentkezett, akik közül 
ismét azt választotta ki a keblitanács, aki a legolcsóbban vállalta a 
munkálatokat. Leszögezték, hogy Baranyai Mózestől becsületes munkát 
várnak, és csak a munka bevégzése után lehet szó a végleges kifizetésről. 
A keblitanács meg volt elégedve a munkálatokkal. A kerítést 
„karbolineummal” kenték le. Kijavították a kántori telek utca felőli kerítéseit. 

1935 Megjavították a harangozói telek kerítéseit. 
1936 A tanácsteremnél megbomlott a kerítés, s a miatt megszólították Kis 

Andrást, aki 10 évi garanciát vállalt építésekor. A javításhoz követ 
szereztek, s mivel már októbert írt az egyházközség, és a munka elvégzése 
nagyon sürgőssé vált, kénytelenek voltak a torockói mesterekkel 
megállapodni a javítások elvégzésében, hiszen az említett mesternél 
bizonyára sikertelenül jártak el. Sajnos Székely János és társai sem 
végezték el a megígért munkát. 

1938 
Ebben az évben érkezett el a tanácsterem kerítése megjavításának ideje. 

Pálfi Tamás gondnok bejelentette, hogy a kőkerítés kijavítására három ajánlat 
érkezett, 2 írásban, egy pedig szóban. A szóbeli ajánlatot a torockói mesterek 
tették, akik 4500 Leiért készek voltak kivállalni a munkát, viszont az anyag és 
vízhordás biztosítása az egyházközségre hárult. Szerintük csak 55 zsák cementre 
van szükség.  

Palocsán János 2900 Leit kért munka díjába, viszont az ő megjegyzése 
szerint a szükséges anyagokat az egyházközségnek kell állnia. Szerinte 18 zsák 
cement elegendő.  

Kis Vilmos 2900 Leit kért abban az esetben, ha le kell bontania a régi 
kerítést is. Amennyiben nem, akkor 2600 Leiért elvégzi a munkát. Szerinte 16 
méter-mázsa cement szükséges.  

A keblitanács nagyon eltérőknek találta az ajánlatokat, s ezért abban 
állapodott meg, hogy szakértői véleményt kér az Egyház építész-mérnökétől. Azt 
tervezték, hogy a kerítés magasságát 5o cm-rel alacsonyabbra hozzák. Júliusra 
elkészült a kerítés terve, s a munkálatok kivitelezésére két pályázat érkezett: 
Palocsán János 6060 és Kis Vilmos 6300 Lei értékben vállalta elkészítését.  

Meghatározták, hogy a régi kerítést el kell bontani, az újnak pedig új alapot 
ásni, s a kőfalat cementes anyaggal kell felrakni. A fal magassága a telek 
legmagasabb pontján 25 cm volt, alul pedig a tanácsterem párkányával egy 
szintben épült. A falat cement fedőlappal borították. Megfelelő stílusban lábakat 
építettek a kőfalba, melyhez erősítették a léckerítést. Az utca felőli részen 
támfalakat készítettek, melyek alapját 5o cm-re beásták a földbe, és melyek a 
csatornáig emelkedtek fel, viszont magasságukat a terep határozta meg. A támfal 
vastagsága a földben 15, fenn viszont 8-10 cm volt. A munkálatok folyamán 
elvégezték a szükséges javításokat is. A harangozói lakás dél-nyugati falát meszes 
vakolattal látták el, a többit kőporral festették. A keblitanács 5000 Lei munkadíjat 
állapított meg, de Palocsán János nem volt jelen, amikor a szerződést meg akarták 
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kötni. A kerítés elkészítése megtörtént. Raktárra helyezték a javítás után 
megmaradt anyagokat. 
1940 Kijavították a kántori telek bejárati kapuját. 
1948 Kijavították a Gecse felőli kerítést. 
1972 A kerítés készítésének megoldását abban igyekezett megtalálni a 

keblitanács, hogy megajánlások útján összegyűjtötték a sasfákat. Ezt a 
munkát Bíró Domokos és Baranyai Pál végezték volna el. 

1973 A kerítések olyan rossz állapotban voltak, hogy a lelkész sok helyen meg 
kellett támassza, s kihangsúlyozást nyert, hogy szégyenkeznie kell miatta, 
amikor vendége érkezett. Végre elvégezték a kerítés javításait. 

1978 A vihar ledöntötte a kántori telket elválasztó kerítést, amit augusztus 21.-
én helyreállítottak, amikor a gabonással egy irányba hozták a kerítést. 

10.8 Híd- és útjavítások 
1857 A Gecse patakára hidat készítettek. 
1871 Kimérték a Gecse útját: szélessége 6 öl, hosszúsága 54 öl. 
1879 A Mocsárról leözönlő víz telehordta sárral a Gecse hídját, s emiatt árkokat 

készítettek 
1891 Felvetődött a Gecse útjának kikövezése annak érdekében, hogy a falu túlsó 

felén lakóknak megkönnyítsék a templomba járást. 
1897 Megjavították a lelkészi és a kántori telekre járó hidat. Kikövezték a 

lelkészi telek előtti utat. 
1923 A Gecse pataka fölé egy átjáró gerendát helyeztek. 
1932 Gál Domokos javaslatára pallót készítettek a Gecse árkára. 
1936 Csép János javaslatára hozzáfogtak egy járda elkészítéséhez, ami a 

Gecsében való gyaloglást könnyítette meg azok számára, kik a templomba 
igyekeztek. 

1945 A lelkészi telek bejáratánál hidat készítettek. 
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10.9 Kutak 

1799 Kutat ástak a lelkészi telken 21 MFt 48 
Kr.-ért, amikor egy vödör bor ára 1 MFt 12 pénz volt.  
1841 Készítettek egy kút gárdát a lelkészi telken. 
1849 Kicserélték a lelkészi lakás kútjának gémjét. 
1914 Beomlott a lelkészi telken a kút, s emiatt nagyon életveszélyessé vált. 
Megállapították, hogy minden 15-20 évben illendő kútágasról és vederről 
gondoskodni.84 
1915 Kis János kivállalta a lelkészi telken levő kút újrarakását, de a 11 méterből 
először csak kilencet végzett el. Végül is befejezte a munkát, mert 175 Kor-t 
kifizettek neki. 
1926 Kútágast készítettek a lelkészi telek kútjára. 
1929 Gondoskodtak a beomlott kántori telek kútjának újrarakásáról is, amikor 
Scharfenberger József, Gábor Sándor és Zöld András egyévi garancia vállalása 
mellett megjavították a kutat. 
1930 Felszerelték a lelkészi telek kútját, és egyben meg is emelték annak 

gárdáját85. 
1934 Megjavították a lelkészi telek kútjának gárdáját. 
1936 A kútépítéshez 10 szekér követ hoztak. 
1945 Kitakarították a lelkészi telek kútját, és elvégezték a szükséges javításokat 

is. 
1949 Megjavították a lelkészi telek kútját. 
1972 Megvásárolták a lelkészi telek kútjához szükséges beton gyűrűket. 

 
 

                                                 
84 - A kútágas egy „Y” forma fát jelentet, melyet a földbe ástak és úgy szereltek fel a gémet jelentő 
kiegyensúlyozott hosszú fával, melynek a kút felőli részére erősítették a fából készült vedret.  
85 A kútnak az a része, mely a föld felszínén található, s aminek elég magasnak kellett lennie ahhoz, 
hogy ne essenek bele az arra kószált állatok. Ma már egy olyan betongyűrű helyettesíti ezt, amilyen a 
földben is található, de a régi alkalmatosságok vastag, faragott fából készültek.  
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Építési-javítási adatok összesítése 
Az építések-javítások összegezése 

Építés Javítás Összeg 
Év Mit  Év Mit  Anyag Munkadíj  Összesen 

1672 torony - - - - - 
  1714 torony födés - - - 
  1757 cinterem - - - 
   Templom meszelése - - 20 Ft 
  1759 torony javítása - - - 
  1771 templom meszelése - - 20 Ft 
  1774 torony faszerkezet - - 250 Ft 
  1790 torony zsindelyezés 65000 

zsindely 
142 Ft 96 
Kr. 

- 

  1791 templom meszelése - - 3 Ft 60 Kr. 
1809 Templom - - - - 3.396 RFt 

és 
28 MFt 29 
Fill. 

1810 portikus - - - - 253 MFt 
20 Fillér 

  1811 templomra 3000 
cserép 

150 RFt - 

1811 cinterem - - - - 165 RFt 
  1812 torony zsindelyezése - - - 
  1813 templom padolása - - - 
- - 1815 padok igazítása - - - 
- - 1816 templom födélzete - - - 
- - 1818 templom - - 40 RFt 30 

Kr. 
- - 1819 classis-kerítés - 79 RFt - 
- - 1821-

1822 
kántori lak 
harang 
orgona 
torony 

1000 
zsindely 
- 
aranyozás 
12000 
zsindely 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
250 Ft 
54 RFt 48 
Kr. 

  1825 cinterem - - - 
  1827-

1828 
lelkészi-kántori lakás 
templom 

- 
 
400 cserép 

- 
 
- 

18 RFt 
- 
- 

1827-
1828 

Harangozói 
ház 

- - 59 szál 
tutajfa 

- 19 RFt 

- - 1828-
1829 

portikus 
orgona 
harangozói ház 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

12 RFt 8 
Kr. 
- 
- 

- - 1829-
1830 

lelkészi lak 
templom 
harangszék 

- 
4000 
cserép 
- 

- 
- 
- 

50 RFt 14 
Kr. 
- 
2 RFt 30 
Kr. 

- - 1830 torony 
 

11520 
tégla 
mész 

- 
- 
150 RFt 40 
Kr. 

138 RFt 
36 RFt 40 
Kr. 
 

- - 1831 orgonajavítás és - 35 RFt - 
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templom 30 RFt - 
- - 1832 torony - - 500 Váltó 

Ft; 32 RFt 
25 Kr. 

1833 Torony - - - - 3601 RFt 
38 Kr. 

- - 1833 templom 3000 
cserép 

- - 

1835 iskola - - - - - 
- - 1835 cinterem zsindely - - 
- - 1836 templom-cinterem 4000 

cserép és 
3000 
zsindely 

- - 

- - 1837 cinterem-mellék 
épületek-lelkészi lak-
harang 

- - - 

1838 Kántori lakás - - 25000 
zsindely, 
25 gerenda 

90 RFt 12 
Kr. 

- 

- - 1838 orgona - 22 RFt 30 
Kr. 

- 

- - 1839 kerítések - - - 
1841 Istálló 1841 kút-kerítés-vájogolás-

harang-templom 
- - - 

- - 1843 templom-torony - - - 
- - 1848 lelkészi lak-disznóól - - - 
- - 1849 kút- - - - 
- - 1850 harang - 6 MFt 24 

Kr. 
- 

- - 1851 templom- 15 véka 
mész 

- - 

- - 1852 lelkészi lak-kántori lak- - 29 VFt és 
4 véka rozs 

- 

- - 1853 orgona - - - 
- - 1854 templom- - 50 VFt - 
1855 kukorica kas - - - 70 RFt - 
- - 1857 kerítés 10000 

zsindely 
- - 

1858 lépcső a 
templomhoz 

1858 kerítések- - 50 RFt és 6 
véka 
kukorica 

- 

- - 1859 templom-disznóól-
istálló 

- - 101 Ft 75 
Kr. 

- - 1860 lelkészi lakás - - - 
- - 1861 lelkészi lakás - 30 Ft és 4 

véka búza 
- 

1866 Kőkerítés - - - - - 
1869 Iskola és 

kántori lakás 
- - - - - 

- - 1871 kimérték a Gecse útját-
kántori lak-templom-
kerítésmelléképületek 

6000 
zsindely és 
10 véka 
mész 

- - 

- - 1872 kerítés-melléképületek-
harang 

- - - 
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1873 csűr és istálló 1873 harang - - 173 Ft, 2 
véka 
gabona és 
2 veder 
pálinka 

- - 1874 kerítések- - - - 
1875 Kőkerítés 1875 kerítések - - - 
- - 1876 templom-harangozói 

ház- 
- - - 

- - 1877 torony-kerítések - - - 
- - 1878 melléképület-kerítés - - - 
1879 Kántori csűr-

pajta 
1879 kerítés-kántori lak - - - 

- - 1880 kántori lak-iskola-
torony-harang 

- - - 

1882 toronybél és 
harangszék 

- - - - - 

- - 1885 kerítés-harangláb-
templom 

- - - 

- - 1886 kerítés - - - 
- - 1887 templom-orgona-istálló-

kerítés 
- - - 

- - 1888 lelkészi lak-kántori lak - - - 
- - 1889 lelkészi lak-templom- 20000 

zsindely 
  

- - 1890 harang - - 190 Ft 
- - 1891 lelkész- és kántori lak-

kőkerítés 
27500 
zsindely 

- 109 Ft 28 
Kr. 

- - 1892 lelkészi lak-kántori lak 29000 
zsindely 

  

- - 1893 templom-portikus-
kerítés 

500 cserép - 101 Ft 68 
Kr. 

- - 1894 lelkészi lak-kántori lak-. 
kerítések-melléképület 

- - 85 Ft 52 
Kr. 

- - 1895 melléképület-
harangozói ház- harang 

- 19 Ft 10 
Kr. 

- 

- - 1896 templom-portikus-
melléképület 

- - 53 Ft 3 Kr. 

- - 1897 híd-kerítés - - - 
- - 1898 orgona-templom-

cinterem 
22000 
zsindely 

- 234 Ft 8 
Kr. 

- - 1899 kántori istálló - 29 Ft 79 
Kr. 

- 

- - 1900 harangozói lak-cinterem - - 176 Ft 56 
Kr. 

- - 1902 kerítés - - 22 Kor 6o 
Fill 

- - 1903 istálló-lelkészi lak-
harang 

- - 44 Kor 82 
Fill 

1905 Orgona 1905 templom - - 6080 Kor 
25 Fill 

- - 1910 templom-kerítés-kántori 
lakás 

- - - 

- - 1911 lelkészi lak-kántori lak-
kerítés 

- - 2697 Kor 
96 Fill 

1912 Harangozói - kerítés-melléképületek- - 17 Kor 60 56 Kor 46 
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ház lelkészi lak-kántori lak-
kerítés 

Fill Fill 

- - 1913 templom-lelkészi lak-
kerítés 

3000 
cserép 

207 Kor 554 Kor 4 
Fill 

- - 1914 melléképületek-
kerítések 

- - 269 Kor 20 
Fill 

- - 1915 melléképület - 175 Kor - 
- - 1916 templom - - 22 Kor 40 

Fill 
- - 1917 kántori telek 

melléképületi 
102 Kor - - 

- - 1918 melléképületek - - 386 Kor 
- - 1919 melléképület - - 7203 Kor 
- - 1920 istálló-templom-kántori 

lak 
- - 7088 Kor 

- - 1921 Kovács Dénes féle 
telek-lelkészi lakás-
kántori -telek 

- - 1614 Lei 
80 bani 

1922 tyúkól 1922 kántori telek- - - 2867 Lei 
1923 kőkerítés 1923 lelkészi lak-portikus-

lépcsőfeljáró 
- - 21163 Lei 

50 bani 
- - 1924 orgona-kántori lak - - 16995 Lei 
1926 Tanácsterem-

harangozói 
ház86- csűr és 
istálló87 

1926 más munkálatok 183790 
Lei 50 
bani 

83620 267410 Lei 
50 bani 

1927 tanácsterem - - 22117 Lei 
50 bani 

68350 Lei 97818 Lei 
50 bani 

- - 1928 orgona - 9.000 Lei - 
1929 nyári konyha 1929 kerítés-melléképület 16925 Lei 27567 Lei 43992 Lei 
- - 1930 templom-lelkészi lak-

kerítés-melléképület-
portikus-kőkerítés-
harangszék 

14411 Lei 26273 Lei 40684 Lei 

- - 1931 kerítés-portikus-
harangozói  ház 

3389 Lei 1660 Lei 5049 Lei 

- - 1932 lelkészi telek 
melléképület 

- - 5129 Lei 

- - 1933 tanácsterem  - 3683 Lei 
- - 1934 templom-tanácsterem-

kántori lak-orgona-
istálló 

- 4470 Lei 12913 Lei 

- - 1935 kerítés - - 825 Lei 
- - 1936 templom - - 77835 Lei 
- - 1937 tanácsterem - - 3820 Lei 
1938 tanácsterem 

kerítése 
- - - - 15115 Lei 

- - 1939 templom-kántori lak - - 16574 Lei 
- - 1940 templom-kántori lak - - 9368 Lei 
- - 1941 orgona-kerítés - - 26629 Lei 
- - 1942 melléképületek - - 9165 Lei 
- - 1943 orgona-lelkészi és - - 199267 Lei 

                                                 
86 - Értéke: 164552 Lei 50 bani. 
87 - Értéke: 246552 Lei 20 bani. 
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kántori lak 
- - 1944 melléképületek-

templom--harangozói 
ház-lelkészi lak 

- - 39840 Lei 

- - 1945 harangozói ház-
templom-lelkészi telken 

- - 729640 Lei 

- - 1946 templom--tanácsterem - - 805460 Lei 
- - 1947 kántori lakás-lelkészi 

lak-templom-harang 
8812500 
Lei 

24488000 
Lei 

33300500 
Lei 

- - 1948 lelkészi lak-
melléképület 

- - 3377 Lei 

- - 1949 kántori telken - - 11658 Lei 
- - 1950 kántori és lelkészi 

telken-templom 
- - 32.39 Lei 

- - 1951 templom-orgona - - - 
- - 1953 melléképület - - 212 Lei 84 

bani 
- - 1954 templom - - 1738 Lei 

75 bani 
- - 1957 kántori- és lelkészi lak - - - 
- - 1958 kerítések - - - 
- - 1963 templom - - 3330 Lei 
- - 1965 templom - - 21063 Lei 
1967 Kőkerítés - - - 9391 Lei 18050 Lei 
1969 Templom 

lépcső 
- - - - 7978 Lei 

- - 1973 kerítések - - 10000 Lei 
- - 1976 lelkészi lak- - - - 
- - 1980 kántori lak - - 4200 Lei 
- - 1983 templom - - 10200 Lei 
- - 1984 harang - - - 
- - 1985 torony - - 16000 Lei 
- - 1986 templom - - 70000 Lei 
- - 1988 kántori lak-

templomkerítés 
-- - - 

- - 1989 lelkészi lakás - - - 
- - 1990 harang - - - 
1992 fürdőszoba - - - - - 
- - 1993 templom - - - 
- - 1995 templom - - 12 millió 

Lei 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG FÖLD- ÉS 
ERDŐTERÜLETEI 

11 Földek és a gazdálkodás 

11.1  Földterületek 

11.1.1 Szántóföldek 
A következőkben bemutatom névsor szerint azokat a dűlőket, ahol 

szántóföldje volt valamikor az egyházközségnek. Adott esetekben pontos 
kimutatás készült a terület nagyságáról, valamint annak pontos elhelyezkedéséről 
is. Először meghatározták a terület terjedelmét, azt követően pedig felsorolták a 
szomszédokat.  

Bebirók 
Borzás 
Csere88 
Cseres 
Cseretető 
Felső forduló: 
Fiastó 
Hálás oldal 
Halomnál89 
Harasztosi dülő 
Káposztás; 
Kisrét 
Koszta90 

Köből kút alja 
Köből kúton innen91 
Köből kút folyamánál92 
Köből kút tető 
Kőkút 
Mocsár93 
Nagyhegy 
Nagykenderágy 
Nagyles94 
Nagyvölgy 
Nyáras 
Országútjánál95 
Országútra rugó belső láb 

Pál oldal 
Pap völgye96 
Patakfolyás 
Pojáni láb 
Sós víz 
Szemere 
Szemére mege 
Temető97 
Tóoldal 
Újhegy 
Újmál alsó tábla 
Újmál felsőtábla 
Vég Bötsön98 

                                                 
88 Szántó, de ugyanakkor szőlős is volt itt. 1955. november 8.-án tartott keblitanácsi gyűlés alkalmával 
arra kérték meg Fogarasi Péternét, hogy „valamit” fizessen azért a területért, melyet használt, s amit 
még nem tagosítottak. A következő év áprilisában újra hangoztatta a keblitanács, hogy  a „Cserében 
levő föld a tagosítás rendjén figyelmen kívül hagyatott”88 s azt 1948 óta Fogarasi Krisztina használta. 
Ezért a területért a szóban levő esztendőre 100 leit fizetett a bérlő. 1948-1955 közötti évekre 
visszamenően pedig 50-50 Leit . 
89 szélessége 63, 3/6 öl, hosszúsága 114 öl 
90 Ezen a helyen erdő, legelő és szántó is volt. 
91 széle: 138 öl, hossza 175 öl 
92 széle 12 öl, hossza 375 öl 
93 E területet illetően elég sok bizonytalansággal állunk szemben. Főképpen a terület méreteit illetően 
kellene világosabban látni. Az 1877. augusztus 14.-i állapot szerint a mocsári szántóterület (1 Ha 15 ár) 
a lelkész és a kántor használatában volt. 1924-ben egy kellemetlen ügy folytán kellett megtapasztalni, 
hogy ez a terület nagyon lemorzsolódott. Balogh Mihály komoly ellenfélnek bizonyult a határ igazolása 
tekintetéből s emiatt a keblitanács azt javasolta, hogy az atyafi és az egyházközség is tegyen le 1.000-
1.000 Leit és azé legyen a pénz, akinek igaza van a határ-kérdésben. Balogh Mihály nem ment bele a 
játékba, de azt igérte, hogy amennyiben nem lenne igaza, akkor hajlandó megfizetni a határ 
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Kőbánya 
Köből kút 

Pad  

Az adatok természetesen csak a szántóföldekre vonatkoznak, de ezekben az 
alábbi területek vannak benne: 

- 1. az a terület, mely az egyházközség használatában volt, 
- 2. melyet a lelkész használt, 
- 3. melyet a kántor művelt meg és 
- 4. a harangozó megművelésében álló föld.  
Az adatok eltéréseket mutatnak, ami könnyen megmagyarázható, hiszen a 

szántó és a kaszáló területe gyakran változott. Lényegbe vágóan nagy különbség 
mutatkozik, amikor az adó bevallása miatt csökkentették az egyházközség 
földterületét, viszont egyáltalán nem érthető az eltérés, amikor csupán néhány 
négyzetméter a különbség, s ez utóbbiak esetében a pontatlanság rovására írható a 
különbözőség. 

Az 1877. előtti időszak földterületeit nem ismerem, viszont 1950. évvel 
véget ért a föld-gazdálkodás is, hiszen a belső kerteken, a Temetőn és a Cserében 
található területen kívül nem volt más szántóföldje az egyházközségnek. A 
temetőben történt gazdálkodásról külön fejezetben szólok.  

11.1.2 Szőlősök 
A mai köztudatban az él, hogy az egyházközségnek nem volt szőlőse, 

viszont adatokkal támasztható alá ennek ellentéte. Az 1817. évi püspöki vizitáció 
feljegyzése alapján tudjuk, hogy az egyházközségnek zálog-szőlősei voltak. A 
„Szemerében” volt egy szőlőse, ami 1818-ban a Vas István tulajdonát képezte, de 
hogy „mitsoda uton ment által” az ő birtokába, azt senki sem tudta. 

                                                                                                                 
elmozdításának per-költségeit. A fenti események júniusban történtek s augusztus 3.-án jelezte Gál 
Miklós jogász, hogy az egyházközség területének valamivel van meg több a felénél. Ekkor felszólították 
Balogh Mihályt, hogy amennyiben nem hajlandó átadnia kérdéses területet, akkor törvényes úton fogja 
visszaszerezni az egyházközség a jogait.  
Ezt a területet a tanácsterem építésekor adta el az egyházközség 
94 Itt szántó is volt. 
95 széle 7,4/6 öl, hossza 211, 5/6 öl 
96 A bágyoni határban volt egy rét a „Pap nevű völgyében”, melyet régen a  „papok egészen birtanak és 
kapáltattanak”, azután „üdvezült Dálnoki István seniorságának idejében” egyházközségi megegyezés 
alapján kiszakítottak belőle egy részt. A mester részéből vágtak le, mert a papnak több szüksége volt a 
földterületre. Alsó széle 16 öl, alsó hossza 260 öl; felső széle 7 öl, felső hossza 150 öl. Ezek az adatok 
1818-ból származnak, amikor a jelzett terület már kaszáló volt. 
97 - Ezzel külön fejezetben fogok foglalkozni. 
98 1909-ben tudjuk meg, hogy az 1900. évi tagosítás alkalmával a Végböcsök dülőben az egyházközség 
Vezetőségének tudta nélkül Szép Gábor, Balogh Mihály a Sándoré és Blényesi János magukra 
tagosítottak egy bizonyos területet. A Tordai Magyar Királyi Törvényszéket arra kérte az egyházközség 
Vezetősége, hogy hagyja meg továbbra is a fenti helyet az egyházközség tulajdonában, de azt a végzést 
kapták, hogy a kiosztási munkálatokat, sőt a hitelesítéseket is elvégezték már s ezért az egyházközség 
panaszának nem adhatnak helyet. Ugyanez történt a Szemere megetti és a Sósvíz bércén levő 
területekkel is. Széle 6,5/6 öl, hossza 323 öl. 
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- 1901-ben volt egy szőlőse a „Cserében” az egyházközségnek, amiért 
haszonbért fizetett „Balogh M.”. - 1928-ban az egyházközség egy szántóterületet és 
egy belsőséget adott el annak érdekében, hogy szőlőst vásároljon a belső emberek 
részére. Ez lehetett a Bíró István lelkész által használt szőlős. A fenti bizonyítékok 
tehát arra vonatkoznak, hogy az egyházközségnek volt szőlőse, azonban azt is meg 
kell jegyeznem, hogy a must-, vagy borkepe létezéséig nem is volt szükség arra, 
hogy a lelkész szőlőt műveljen. 

11.1.3 Kaszáló- és legel ő területek 
Szinte mindenik dűlő nevét ismerjük már: Koszta, Lejáró, Mohácsi határ 

(80 Hold), Nagyles, Pap völgye, 
s ezekkel kapcsolatosan tettem 
már megjegyzéseket, de a 
kaszáló esetében 1909-ben 
nehézségek támadtak, mert a 
szomszédok nagyon „hevesen” 
rendezték a határt. A keblitanács 
arra kérte az illetékeseket, hogy 
ugyan rendezzék akaratuk 
szerint, de úgy, hogy ne 
nyúljanak hozzá az egyházközség 
kaszálójához. A Megyei 
Földosztó Bizottság,Torda, 63 / 
18 / 1920 leirata értelmében a mohácsi határon levő „birtokból 80 hold legelőnek 
kiadandó a mohácsiaknak”. Végül pedig a Szemere, a Végböcske és a Medgyesen is 
volt legelője az egyházközségnek. 

11.2 Földgazdálkodás 
A fentiek után nézzünk 

bele abba a gazdálkodásba, mely 
igénybe vette a vezető emberek 
idejét és energiáját 1950-ig. A 
birtok létezése idején komoly 
erőfeszítéseket kellett tenniük 
annak érdekében, hogy ne csak a 
munka menjen, hanem 
jövedelem is származzon ebből a 
tevékenységből. Mindenek előtt 
azonban tisztázni kell azt a 

kérdést, hogy mekkora területen, és hogyan történt a gazdálkodás?! Itt nem a 
számadatokra kell támaszkodnunk, hanem arra a valóságra, miszerint két részre 
osztották az egyházközség földterületeit: 

ÉvÉvÉvÉv    Terület: Hektár / árTerület: Hektár / árTerület: Hektár / árTerület: Hektár / ár    MegjegyzéMegjegyzéMegjegyzéMegjegyzéssss    
1877 13 Ha 62 ár - 
1908 16 Ha 51 ár - 
1915 12 Ha 26 ár - 
1929 9 Ha 75 ár - 

! (1929) ! (1 Ha 72 ár) ! (jövedelmi nyilakozat) 
1933 9 Ha 75 ár - 
1934 3 Ha 32 ár jövedelmi nyilatkozat 
1938 9 Ha 70 ár - 
1949 9 Ha 70 ár januári állapot 
1949 - márciusi állapot 

Az egyházközség kaszálói és legelői 

1877 13 Ha 46 ár - 
1908 31 Ha 28 ár - 
1915 17 Ha 38 ár a tagosítás után 
1924 21 Ha 47 ár - 
1933 21 Ha 29 ár - 

! (1934) ! (7 Ha 97 ár) ! (jövedelmi bevallás) 
1938 20 Ha 54 ár Vagyonkimutatás 
1949 2o Ha 60 ár januári állapot 
1949 7 Ha márciusi állapot 
1950 7 Ha 80 ár májusi állapot 
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- 1. területen az egyházközség a maga hasznára végeztette a művelést, 
- 2. területen az ún. Kanonika porcióban a belső emberek folytattak 

gazdálkodást. 
Első esetben az egyházközség Vezetősége gondoskodott a földek 

megmunkálásáról, a második esetben pedig a belső ember hozzáértésére volt bízva 
a földművelés. Bennünket jelen alkalommal az első tevékenység érdekel. 

11.3 A földterületek értékesítése 

11.3.1 Az árverezés. 
Az értékesítés rendjén szinte elsődleges fontossággal bírt az árverezés. 

Ennek a tevékenységnek mindig előre rögzített szabályok szerint kellett történnie, 
hiszen ellenkező esetben az Árverező Bizottság tagjai nemcsak a 
kellemetlenségeket szenvedték el, hanem felelősséggel is tartoztak a közvagyonnal 
szemben. Az árverezési események három területen mozogtak: 

- 1. mezőgazdasági termények árverezése, 
- 2. melléktermékek (pl. szalma) árverezése, 
- 3. a földterületek haszonbérbe adásakor.  
Általában sikeres és sikertelen árverezésről beszélhetünk. Az első 

természetesen pozitívan értelmezendő, viszont a másik azt fedi, hogy sem a 
megjelent tagok, sem az értékesítési ár nem volt az elvárásoknak megfelelő. Ez 
utóbbi esetben mindig meg kellett ismételni az árverezést. Elég gyakran olyan 
esetek is fordultak elő, amikor kimutatható az árverezés szabálytalansága, s ennek 
következtében komoly viták is támadtak. A mérgesebb vitákkal azonban az 
erdőgazdálkodás alatt foglalkozom. 

Az árverezési szabály általában három lehetőséget biztosított a vevőnek: 
- készpénzzel történő fizetést, 
- kötlevéllel vette meg, 
- vagy hitelben vásárolt, viszont, amit záros határidőn belül teljesíteni 

kellett.  
A második esetben általában 8 napos haladékot kapott a vásárló, hogy 

papírra téve felajánlja bizonyos javait arra az esetre, ha fizetésképtelenné válna. A 
harmadik esetben is a foglalást alkalmazták, de ettől a kellemetlenségtől úgy 
szabadult az egyházközség, hogy biztos alapokra helyezte a földek bérbeadását. 
Néhány foglalási történettel is találkozunk, mint pl., amikor Jenei Mózes és Kaszás 
Zsigmond intézett kérést az egyházközséghez, hogy engedje el a keblitanács a jelen 
esztendőre meghatározott haszonbérüket, mert azok nem hoztak jövedelmet. A 
határozatban arra kötelezték őket, hogy harmadnapra kötelesek megfizetni 
tartozásukat, s egyben felszólították az egyházfikat, „marháik elkötésére is felvenni el 

ne mulassák”99 behajtani azok tartozásait.  

                                                 
99 - 3. KJK – 1843. november 23. 
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Ugyanez volt a helyzet Csép Márton és Seres Sándor, valamint Kercsedi 
Ferenc és Bágyoni ifj. Bottyán Mihály esetében is. 1846 augusztusában pedig Jenei 
Mózesnek kötötték el a „marháját”, vagyis foglalták le igás állatát. 

A művelés. A szántóterületek megmunkálási módjai változtak 
időszakonként Többféle próbálkozást tapasztalunk, mert talán az egyházközség 
vezetői mindig egy magasabb eredményt szerettek volna elérni. Két fontos 
művelési formát gyakoroltak bágyoni vonatkozásban: 

- 1. amikor maga az egyházközség műveltette meg a földjét és 
- 2. amikor haszonbérbe adással végeztették a munkálatokat.  
Ma nagyon nehéz eldöntenünk, hogy melyik volt a jövedelmezőbb, de hogy 

melyik volt a vezető emberek számára a kényelmesebb, az könnyen 
megállapítható.  

1884-ig az egyházközség Vezetősége felszólítás-beosztás alapján végeztette 
el a munkálatokat. Van tudomásunk arról is, hogy pl. 1816-ban a napszámos a 
„maga kenyerén” kellett dolgozzon napi 40 Kr.-ért. Ehhez a rendhez tartozott hozzá 
az is, hogy minden szarvasmarhát tartó egyházközségi tagnak egy előre 
meghatározott ideig szántania kellett az egyházközség földjén. 

1893-ban vissza akarták állítani a régi rendet, vagyis közmunkával akarták 
megműveltetni a földeket, viszont ez csak részben sikerült. Az eseményekből 
nagyon könnyen kiszűrhető a magyarázat a miértre, hiszen egyre nehezebbé vált a 
munkaerő felkutatása abban az időpontban, amikor a legnagyobb szükség volt rá. 
Emiatt hozták azt a határozatot, hogy a szalmásgabonát a régi módszerrel 
műveltetik továbbra is, viszont a kukorica termesztését, valamint a kerteket bérbe 
adták. 

11.3.2 A bérbeadás. 
A földek haszonbérbe történő kiadása nem volt olyan egyszerű, mint 

amilyennek az első látásra megítélhető, hiszen kétféle úton lehetett szerződésre 
lépni a bérlővel: 

- 1. pénzben, 
- 2. vagy terményben. E második szerződéskötés magán viselte a feles, 

vagy 1/3-os művelés jellemvonásait, melyeknek megvoltak a maga szabályai. Az 
első műveltetési formában semmi különösebb nehézség nem támadt, hiszen volt 
egy adott kiadási ár, amit záros határidőn belül meg kellett adnia a bérlőnek. A 
feles, vagy 1/3-os művelés esetében adott alkalommal megfordultak az előnyök. A 
haszonbérelések alkalmával elég gyakoriak voltak a kifizetési megtagadások, 
amikor egyetlen alkalmazható megoldás maradt, az, hogy más, megbízható 
személynek adták ki a föld megművelését, még olyan esetekben is, amikor a 
bérlési idő nem ért véget a szerződésben foglaltak szerint.  

Ha pl. egy belső telek szántóterületének a bérbeadásáról volt szó, akkor 
nem jelentette minden esetben azt, hogy a területet övező fák is a bérlő tulajdonába 
kerültek. A bérbeadáskor bizonyos feltételekkel szabályozták, pl. azt is, hogy az 
adott területre mennyi trágyát kellett hordania a bérlőnek. Természetesen ez 
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nemcsak kötelességének teljesítését, hanem bizonyos előnyt is jelentett abban az 
esetben, ha pályázni akart a következő bérlési időszakra is. 

Szabályban rögzítették, hogy a pénztárosi tisztség életbe léptetése, valamint 
a magtárkezelői tisztség megteremtése után egyik sem bérelhetett földet az 
egyházközségtől. 

A haszonbérlési szerződések általában 8 évre szóltak, de akadtak kivételek 
is, s ezek nem a rendkívüli alkalmakat jelentették, hiszen máskor is találkozni lehet 
6, vagy éppen 1 éves szerződésekkel. Volt arra is példa, hogy az adott árverezésen 
többet ígért valaki a területért, s annak ellenére, hogy a régi bérlővel meg volt 
elégedve az egyházközség, képtelen volt megkülönböztető engedményeket tenni 
vele szemben. 

A feles művelés próbálkozásait főleg 1892-ben láthatjuk, amikor szinte 
remélhető, hogy változást hoz ez a fajta megmunkálás az egyházközség életében. 
A kezdeményezőket a jó szándék vezette, hogy a nagy munkák elvégzése a bérlő 
kötelessége legyen. A feles megművelés szabálya volt, hogy a vetőmag felét, az 
adót teljes mértékben az egyházközség fizette, de ugyanakkor a trágyázás felének a 
költségeit is az egyházközség hordozta. Talán éppen ez utóbbi munkafázis más 
megoldási kísérleteként igyekeztek bevezetni azt a gyakorlatot, miszerint a 
„ fuvarkötelesek” 40, a kézi erőt képviselők 25 Kr.-t kellett fizessenek az 
egyházközség pénztárába.  

Az előbbi az igás állatot tartó, szekeres egyházközségi tagokat jelölte, a 
második csoportban pedig azokat értették, akiket több helyen „gyalogosoknak” 
neveznek a jegyzőkönyvek, s akik általában a napszámos munkát végezték, saját 
kenyerükön. Ekkor született meg az elképzelés, hogy egy „munkaváltási alapot” 100 
létesítsenek, melyből azon kiadások fedezését remélték, amikor valamilyen kézi 
munkát el kellett végeztetni a gazdálkodás során. El lehet mondani azt is, hogy az 
állandó tapogatózások jelei látszanak a gazdálkodás területén, s gyakori a fenn 
jelzett időpont után, hogy feles művelésre adja ki az egyházközség a birtokait. A 
tagosítások árnyékában azonban erre nagyon oda kellett figyelniük.  

Az 1895. évi tagosítás előtti esztendőben a csoportosított munkaerővel 
történő megművelés mellett döntöttek. Az ekések csoportosan szántottak a 
földeken, viszont a következő évben már a megelőző gyakorlat szerint irányították 
a földművelést: a szálas gabonák művelését az egyházközség gondozásában 
hagyták, de a kukoricaföldeket haszonbérbe adták a régebbi szokás szerint, aminek 
következtében mentesítették az egyházközségi tagokat a közmunka terhétől. 

                                                 
100 Gyakran előfordult, hogy kellemetlen helyzetbe kerültek az egyházközség felelős emberei, mert 
nem mentek el a kijelölt személyek az adott munka elvégzésére. Ha példának veszünk egy kapálási 
időszakot, melyben számítottak egy adott számú ember munkájára, hiányzás esetén egy újabb 
mozgósítást, újabb kellemetlenséget eredményezett. A vezetőség ezért szerette volna áthídalni a hasonló 
helyzeteket a fenti alap megteremtésével, hogy szükség esetén fizetés ellenében sikerre vihették volna, 
különösebb gond nélkül az adott tevékenységet, melyhez elmaradhatatlanul emberi erőre, kézimunkára 
volt szükség.  
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Mindez pedig akkor történt, amikor „a hívek nem nagy készséget mutatnak az eclésiai 
birtokok megmívelése körül”.101  

1899-ig sok nehézséggel, de működött a régebbi gyakorlat, mely a 
kukoricaföldek bérbeadását, és a szalmás gabona közös megművelését jelentette. 
Ekkor azonban nem hanyagság miatt, hanem éppen azért, mert senki sem bérelte a 
földeket, teljes mértékben az egyházközségi tagok megművelésére maradtak. A 
szántást a szekeresekkel, a kapálást pedig a gyalogosokkal végeztették el. A 
kukorica betakarítására azokat szólították fel, akik megtagadták a kapálást.  

1905-ig működött - sok nehézséggel - a fenti gyakorlat, de akkor 
módosítani kellett rajta. Követelték, hogy a szegények kivételével mindenki évi 2 
Koronát és 1 véka szemes gabonát fizessen munkamegváltás címen. Ez azonban 
nem volt egy sikeres megoldás, s emiatt visszarendezkedett az egyházközség a 
haszonbérbe adás módszerére. Bár ez a művelés is sok gonddal járt, még sem 
annyival, mint, amikor minden munkafázist a keblitanácsnak kellett megoldania. 

1929-ben Bágyonban is mutatkozni kezdtek a világválság jelei s „az 
általános pénzhiány” miatt nagyon rosszul fizettek a bérlők. A régi, jó megoldásnak 
akkor is a törvény útját tartották, de bölcs belátással mégis kimondták, hogy peres 
úton sokkal több rosszat tehetnek az akkori viszonyok között, mint amennyi jót. A 
keblitanács tehetetlenségét tapasztalhatjuk, amikor belátta, hogy a bérlők 
lemondása esetén csak a tudomásul vétel maradt számára. 

1931 fordulópontot jelentett ismét a földek kiadása tekintetében, ezért 
elhatározták, hogy elárverezik a szalmás gabonával bevetett földeket is. A 
Patakfolyásban levő területet 9 bérlőnek adták ki, kikkel egészen különös, a 
szokástól eltérő szerződést kötöttek. A bérlők kötelességévé tették a vetőmag 
beszerzését, a cséplés elvégzését, viszont a szalma az ők tulajdonukat képezte. 
Amennyiben kukoricát akartak tenni a kibérelt földbe, akkor abban a területben 
„ semmi köztes növényt nem termelhettek”.102  

A fenti haszonbérlési feltételekhez még hozzá kell csatolni azt is, hogy a 
bérlőknek minden év december 31.-ig kellett fizetniük, mégpedig „búzavalutában”. 
Erről a magtárról szóló fejezetben kimutatás is található. Amennyiben a bérlők 
nem teljesítették kötelességüket a jelzett időpontig, akkor azzal kellett számolniuk, 
hogy a már elvégzett szántás-vetés ellenére is elvették tőlük a földet, s nem 
térítették meg sem a befektetett munkát, sem a bevetett gabonát. 

A patakfolyási szántóterületet 3322 kg búzáért, az erdő alatti területeket 
pedig 500 kg búzáért adták ki (1931). Ez a mennyiség az 1998. évi viszonyok 
szerint 5 Ha terület jövedelmével egyenlő, de hozzá kell tennem azt, hogy a 
megmunkálásával semmilyen gondunk nem volt az 5 Ha terület esetében. Tény az 

                                                 
101 - 8. KJK - 1896. 
102 - 12. KJK – 1932. március 17. A köztes növényt elsősorban a paszuly, de a takarmány tök is 
jelentette. A feles megmunkálás esetén minden 2., 3. sorba lehetett a kukorica közé paszulyt tenni, amit 
kibontás után egyenlő arányban osztott el a gazda és a föld bérlője. Az egyházközségi terület 
bérelésekor tilos volt ez a gyakorlat s ma már nem lehet megmondani, hogy mi lehetett a tiltás valódi 
oka. Előfordulhat, hogy újabb bonyodalmak elkerülése érdekében foganatosították azt az intézkedést s 
talán az is játszhatta az elsőrendű szerepet. 
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is, hogy ez a mennyiség nagyon csekély, de a jelen viszonyok között nem lehet 
elérni ennél magasabb jövedelmet. 

1935-től nemcsak a bérlési díjakat kellett március folyamán kifizetni, 
hanem a bérlő garancia pénzt is letétbe kellett helyezzen, amit az utolsó bérlési 
esztendőben adtak vissza, s ugyanakkor bérlési területenként 250 kg búzát is előre 
letétbe kellett helyezzen. 

1948 márciusában már csak egy fél lépésre állott az egyházközség az 
államosítástól, viszont a régi szokásnak megfelelően gondoskodnia kellett a földek 
kiadásáról. 7 pontban rögzítették a kiadás feltételeit: 

-1. 16 személynek adta ki az egyházközség haszonbérlés céljából a 
szántóföldjeit. 

-2. A művelők kötelessége megfizetni a föld adóját, a Patakfolyásban 
parcellánként 1 mázsa búzát és 1 mázsa árpát, vagy árpa helyett 1, 1/2 mázsa 
törökbúzát kötelesek adni. Az erdő alatti földekért az adón kívül külön-külön 
fogják meghatározni a gabona mennyiségét. 

-3. A művelők kötelesek minden munkálatot pontosan és időben elvégezni, 
különben a keblitanács elveheti tőlük a területet. 

-4. Terményben kell fizetniük, ami 1. osztályú gabona kell legyen, amiben 
3 %-nál több „idegen anyag” (gyommag) nem lehet. 

-5. A búza és árpa megfizetésének ideje szeptember 1, a kukoricáé pedig 
december 1. 

-6. Ha a bérlők nem tesznek eleget időben a kötelességüknek, akkor 
végrehajtás útján is kötelezni fogják őket a fizetésre. 

-7. Az állam részére beszolgáltatandó „kótát” a megmunkálók kötelessége 
teljesíteni. Minden szerződési pont hordozott magában valami fontost, de ezek 
közül a 6. és a 7. pontokra vonatkozóan szeretnék megjegyzést tenni: - a 
végrehajtás tehát még 1948 márciusában is egy lehetőség volt a keblitanács 
kezében a mulasztókkal szemben; - megjelent a sok nyomorúságot okozó 
„kótarendszer”, ami tulajdonképpen a kapuban álló kommunista rendszer előhírnöke 
is volt. 

Olyan időszakokat is megért az egyházközség gazdálkodása, amikor 
nagyon gyenge minőségű volt a búza, s a miatt akár 40 vékát is kellett vásároljanak 
az egyházfik a jobb minőségű vetőmag előteremtése érdekében. 

Az 1896. évi gazdálkodás sem volt sokkal egyszerűbb, mint az azt 
megelőző években, hiszen június-július hónapban már a szántásokat kellett 
szervezni annak érdekében, hogy azzal időben meglegyenek. A szervezés 
nehézségére vall, hogy csak szeptemberben sikerült hozzáfogni 20 ekésnek a 
szántáshoz. 1 hektár 15 ár területen 8 ekés szántott. Az ennél nagyobb területen 
pedig annak megfelelő számban végezték a munkálatot. Látható tehát, hogy 
minden évben folyamatos volt a közmunka, hiszen csak így lehetett biztosítani a 
folyamatos gazdálkodást. A vetések időszakában tapasztalható több alkalommal, 
hogy szép, egységes mag kerüljön a földbe. Számtalanszor többletkiadást jelentett 
az egyházközségnek a vetőmag megvásárlása, de inkább vállalták annak 
beszerzését, mint hogy gyenge minőségű magot vessenek el a földbe. 
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Általában év végére megsokasodott a keblitanácsosok gondja, hiszen ekkor 
kellett kiutakat keresni a még hatékonyabb megművelésre, viszont arra is 
odafigyeltek, hogy csökkentsék a befektetett munkát. Ilyenkor általában 
visszatekintő számadásokat végeztek, amikor számba vették, hogy mennyire 
jövedelmeztek a földek, s elég gyakran megszületett az a józan belátás, hogy 
befektetett munka nélkül többet jövedelmeztek volna, vagyis ha haszonbérbe adják 
azokat. Ez annál is inkább igaz, mert, amennyiben több esztendőre kiadták a 
földeket, s időközben pénztárba helyezték a megváltási díjakat, akkor sokkal több 
jövedelmet számolhattak. Ez a meglátás szülte a döntést, hogy 1896-ban minden 
egész szekeres fizessen 40, a „gyengébb” szekeres 20, a gyalogos pedig 15 Kr.-t az 
egyházközség pénztárába, munkamegváltás címen. A keblitanács fenntartotta azt a 
jogát is, hogy alkalom adtán változtatni tudjon a fenti, befizetendő összegeken. 

A földek megművelése egyre nehezebbé vált, s míg a keblitanács 
megoldási lehetőségek után kutatott, addig az esperesi vizsgálószék 
nehezményezte azt a megoldási kísérletet, miszerint éppen a bérbeadással akarták 
mentesíteni a közmunka alól az egyházközségi tagokat. 

1948 októberében megváltozott a régi kép, hiszen egy nagyon hosszú 
névsort találunk, akiket „rászorulóknak” neveztek, és akiknek kiosztották a 
patakfolyási földterületet.103 1950 februárjában Simonfi Sándor S. javaslatára 40 
%-kal csökkentették a földek utáni bér összegét. 1952. évvel tulajdonképpen 
nagyon hosszú időre véget ért a földeken történő gazdálkodás, hiszen kényszerítő 
hatás alatt az egyházközség lemondott földterületeiről. A belső telkeivel, a 
Cserében levő kis földterülettel és a temető szántóföldjével maradt.  

Ez az egyházközség, melynek 1915-ben 138 Ha 24 ár birtoka volt, egyik 
napról a másikra szinte teljesen kifosztva, lehetetlenségbe sodortan állt, s arra 
kényszerült, hogy sorozatosan elviselje a rengeteg igazságtalanságot és azt is meg 
kellett érnie, hogy gúnyt űztek belőle. Ennek bizonyságaképpen kötelezték Bíró 
István lelkészt, hogy 1953. szeptember 4.-én jelentse: a cséplés jó ütemben folyik, 
s két hét múlva be is fejezik azt. A szerény lelkész bíztatta híveit a munka 
végzésére, de a kötelező kóta beszolgáltatására is. Engem a sírás környékez, 
amikor tudom, hogy semmije sem volt az egyházközségnek, amit arathattak, 
csépelhettek volna, s a jelentésben, mégis arról kellett beszámolniuk. Ennek a 
gazdag egyházközségnek a lelkészei kellett megérjék azt az időt, amikor 
„kenyérbonokat” szorongattak keserű érzésekkel, s 1959-ben végig figyelték a 
„mezőgazdaság szociális átalakítását” - igaz - nem nagy lelkesedéssel. 

 

                                                 
103 - A nevek között Sikó Márton, Szöllősi Márton neveit is olvashatjuk. Utólagosan, novemberben 
néhányat kihagytak a nevek közül, mint, akik képtelenek voltak a földek megmunkálására, vagy éppen 
nem voltak unitáriusok. Itt találjuk meg Szabadi József nevét is. 
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11.4 Gazdálkodás a temet ő szántóföldjében.  
Már 1937-ben felvetődött az a kérdés, hogy miként értékesítsék a temető 

szántóterületét, de a kaszálható részt is. Annak a véleménynek biztosítottak előnyt, 
amelyik a lucernával történő bevetést, annak kisebb területekre történő elosztását, 
majd elárverezését irányozta elő. A keblitanács vállalta az első szántást. Megtörtént 
a bevetés, és az értékesítés is.  

Nagyon érdekes az árverezéssel kapcsolatos jegyzőkönyv megállapítása, 
miszerint a vevő nyolc nap alatt köteles volt elvinni a takarmányt a területről. Ezzel 
megelőzték azt a károsodást, - ha több ideig a területen összerakva tartották a 
takarmányt-, hogy időközben alatta kipusztuljon a termesztett növény. A 
mezőgazdaságban kevésbé járatos számára elég furcsának tűnhet ez az intézkedés, 
de el kell mondanom, hogy nagyon fontos volt, hiszen a kísérő takarmány 
értékesítése az első lépés, s csak azután lehetett számítani a termesztett növény 
kaszálására.  

Ennél az árverezésnél máris előállt az első kellemetlenség, hiszen a jelzett 
időben és árverezésen csak három személy jelent meg. Más alkalommal azonban a 
gondnok - árverezésen kívül - eladta a zabot, ami mélységes felháborodást idézett 
elő. A jegyzőkönyv csak az egyik szempontot rögzíti, miszerint az egyetlen vevő is 
ugyanannyit ígért a zabért, mint az árverezésen résztvevő.  

A valóságban az árverezésnek mindig volt egy olyan vetülete, hogy a 
gondosan előkészített árverezésekre nem jelentek meg kellő számban az emberek, 
de utána mindig kifogásolták az árverezés hitelességét, s akár többen is igényt 
tartottak volna a földre, vagy az erdő esetében a fára.  

Augusztusra elharapózott a vita, amit már nem tudott könnyen megoldani a 
keblitanács. Meghívták a szóban levő személyeket, és kihallgatták őket a már 
megtörtént eseményekkel kapcsolatosan, hogy tisztán láthassanak az ügyben. 
Először Kiss Lászlót hallgatták meg, aki állította, hogy Kiss János kútjánál 
találkozott a gondnokkal, ahol a szóban levő, elárverezendő lucernáért 1000 Leit 
ígért. A gondnok akkor azt mondta neki, hogy ő önfejűen nem adhatja el a 
lucernát, mert lesz egy árverezés, ahol 800, vagy akár 2000 Lei is lehet az ára.  

Ezután Pálfi Tamás gondnok következett, aki „esküjének szentségére való 
hivatkozással” állította, hogy a kijelölt időben 3 árverező volt, de az árverezés 
eredménytelen maradt, mert a kikiáltott 1200 Leit senki nem adta meg a jelenlevők 
közül. Balogh Mihály 1000 Leit ígért, amire a bizottság azt mondta, hogy ebben az 
esetben egy új árverezést fognak tartani. Ekkor Balogh Mihály megígérte az 1200 
leit, amire a lelkész is azt mondta, hogy oda kell adni neki. A Kiss Lászlóval való 
találkozással kapcsolatosan azt mondta a gondnok, hogy a megnevezettel valóban 
találkozott, aki „Mezei Balázzsal egy rongyszedő zsidó lovára alkudozott, de a zab 
eladására közöttük semmi szó nem esett”.104  

Csép János id. hasonlóan nyilatkozott, sőt azt is igazolta, hogy jelen volt 
azon a számonkérésen, amikor a gondnok megkérdezte Kiss Lászlót, hogy melyik 

                                                 
104 - 13. KJK – 1937. augusztus 8. 
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nap beszélgettek a zabról? Téves volt a vádló, Kiss László állítása, mert a gondnok 
igazolni tudta, hogy azon a napon, sőt a következőn is kaszálni volt. Fehér Mihály 
megerősítette, hogy a kérdéses napokon a gondnok valóban kaszálni volt. Balogh 
Domokos a gondnok állítását igazolta, de természetesen csak az árverezéssel 
kapcsolatosan. A kérdéses napokra vonatkozóan hangsúlyozta, hogy hétfőn 
tárgyalt Kiss Lászlóval, akkor, amikor aratókat keresett. Az egész ügy végül azzal 
zárult, hogy a gondnokot felmentette a keblitanács a vád alól, de azzal, hogy az 
árverezéssel kapcsolatosan helyesen járt el, az ügy szereplőit pedig utasították, 
hogy óvakodjanak a jövőben hasonló esetek előidézésétől, keressék a megbékülés 
és megértés lehetőségeit, mert egyedül csak ez olyan, ami szolgálhatja az 
egyházközség érdekeit.  

1945-ben egy olyan döntést hozott a keblitanács, hogy bérbe adja a temető 
szántóterületét, valamint elárverezi a fűtermést is.  

1956-tól, amikor az egyházközségnek semmi külső földterülete nem volt 
már a Cserében található 
szántón kívül, a 
keblitanács megosztotta a 
belső emberek között és 
1000 -1000 Lei értékben, 
1960-ban 500 - 500 
Leiért adták ki bérbe 
nekik.  

1980-tól 3 évre 
haszonbérbe adta ki az 
egyházközség több 
parcellára osztva a 
szántóterületet.  

A temető 
földterületével való 
gazdálkodás nagyon 
eltörpül a többi mellett, s 
mondhatná valaki azt is, 
hogy erről nem is itt 
kellett volna beszélni, 
amikor éppen arról a helyről van szó, ahol az ősök pihennek. Ez részben igaz is és 
kétség sem fér hozzá, de nem szabad elfeledni azt sem, hogy a szántóterület esetleg 
a mi helyünk, vagy a gyermekeink pihenőhelye lesz. Másodsorban pedig volt egy 
nagyon hosszú idő, amikor földjeinket, erdőnket elvette az állam, s egyedüli 
reménység csak a temető szántóterülete maradt. Végül pedig az is egy nagy 
igazság, hogy ezt a helyet, akár szántó, akár már beépített temető, mindannyian 
úgy kellene tisztelnünk, mint ahogy azt a sírhantot, mely alatt szeretteink pihennek, 
hogy mindannyian békében nyugodhassanak. 

Összegezésképpen a következőket mondhatom el: A 18. század föld 
gazdálkodásának kutatásában az adatok hiánya nehezítette munkámat, de sokszor 

Év Terület: Ha / ár Jövedelem 
1877 26 Ha 51 ár - 
1905 48 Ha 29 ár - 
1915 28 Ha 78 ár - 
1919 ” 23999 Kor 13 Fil 
1924 ” 17390 Lei 
1929 30 Ha 33 ár 41982 Lei 
1932 (csak a szántóföldek) 15288 Lei 
1933 31 Ha 05 ár - 
1934 ” 17037 Lei 
1938 ” 19864 Lei 
1946 ” 2291160 Lei 

1949 jan. 21 Ha 41 ár - 
1949 márc 7 Ha 80 ár - 

1952 kb. 6 ár - 
1953 kb. 6 ár 50 Lei 
1956 kb. 6 ár 100 Lei 

Az egyházközség földterületei és azok jövedelme 
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nehézséget jelentettek a 20. századi adatok pontatlanságai is. Nagyon 
félrevezetőnek számítanak a jövedelmi bevallásokban olvasható adatok, melyeket 
megkülönböztetett figyelemmel kezeltem. A sok példa közül csak 1905. évet 
említem, amikor a javítások, vagy éppen az orgona vásárlása alkalmával az eladott 
területek, az értékesített fa ára mellett komoly jövedelmet jelentett, ami a 
földgazdálkodásból származott. Szinte ezt az évet a legtermékenyebbnek 
mondhatjuk, már ami a megvalósításokat illeti. Nehézségnek számít az 
adatközlésben105 az is, hogy a számadások rendjén összecsatoltan jelenítették meg 
a jövedelmeket (pl. fű és a fa). A fenti megállapításaim ellenére azonban arra 
igyekeztem, hogy összeállítsak egy kimutatást az egyházközség földterületeiről és 
azok jövedelméről, melyeket bevételeztek az egyházközség pénztárába.  

11.5 A gabonakészlet 
A földgazdálkodás nagyon fontos része volt a magtár és az azzal 

kapcsolatos ügyintézés. Amint a későbbiek során 
kiderül, nemcsak a gabona megtermelése, hanem annak 
elraktározása és értékesítése is sok fejtörést és komoly 
gondot okozott. Adott esetekben maga a tárolás is 
komoly nehézségekbe ütközött, amikor az egyházközség 
vezetősége tanácstalanul állt a kialakult helyzettel 
szemben. 

1761-ben, amikor a „cséplők a búzát felhozták a 
torony alá” 106, a megszomjazott embereknek bort 
adtak inni. Az esemény arra utal, hogy az 
akkori egér nem volt szegény a templomban. 
Nem lehet megmondani, hogy meddig 
biztosította a helyet a gabona raktározására a 
torony, viszont az első „gabonás” (mint épület) 
megjelenésével feltételezhetően 
megváltoztatták a magtár helyét is. 

Az épületek ismertetése rendjén 
beszámoltam egy gabonásról, mely tulajdonképpen a gabona elraktározásának a 
helyéül szolgált, de oda elsősorban a belső emberek rakták gabonájukat. A magtár 
nemcsak a helyiséget jelöli, hanem a készleten álló gabonamennyiséget is. A 
magtárat általában a keblitanács soraiból megválasztott két tag kezelte, akik 
fizetést kaptak munkájukért, de ugyanakkor felelősséget és hűséget követeltek 
tőlük. A magtár növelésére vonatkozóan sokféle elképzelés született, többek között 
még olyan is, hogy a magtárat a volt iskolai épület egyik termébe képzelték bele. 

                                                 
105 A közölt adatok csak az egyházközség kezelésében levő földek mennyiségét és jövedelmét 
tartalmazzák, viszont az összegekben benne találhatók a szántók, kaszálók és legelők, valamint 
jövedelmeik is. 
106 - 54. I. 
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Máskor viszont a lelkésznek okoztak gondot, mert saját gabonája tárolását 
akadályozták meg. 

1908-ban az egyházközség magtára 4 „hambárban” 
kapott helyet, melyeket 1965-ben a lelkészre bíztak, majd 
eladtak 1979-ben Csegezi Mihály gondnoksága idején, mert 
akkor senki sem álmodott arról, hogy az egyházközségnek 
még egyszer magtárra lehet szüksége! 

Volt alkalom, 
amikor nem figyeltek oda megfelelőképpen a 
magtár kezelésére, vagy éppen a hűtlen kezelés 
miatt megkárosodott. 1876-ban, pl. a 
vizsgálószék felhívta a vezetőségi tagok 
figyelmét, hogy sokkal odaadóbban kezeljék a 
magtárat, és gondoskodjanak annak 
gyarapodásáról. 1881-ben Balogh János egyházfi 
volt a magtár kezelője, aki egy időben a 
kepemegváltási alapot is gondozta, s számos 
olyan körülménnyel kellett szembenézzen, melyek megnehezítették munkáját. 
Mivel egymagában végezte a felelősségteljes feladatát, hibák csúsztak be, 
melyeket a keblitanácsnak sem sikerült kitisztáznia. Arra való tekintettel azonban, 
hogy a nevezett, volt egyházfi, magtárkezelő erkölcsi és anyagi élete nem mutatott 
arra, hogy megkárosította volna az egyházközséget, felmentették a vád alól. 

A magtár állását mindig kíváncsi szemekkel követték, s éppen a kihágások 
sokasága tanúskodik amellett, hogy a legkisebb 
tévedésre is határozott szigorúsággal válaszolt az 
egyházközség vezetősége. A magtárnak 
alkalmazkodnia kellett a kor követelményeihez 
abban a tekintetben is, hogy megfelelően cserélte 

a mérőeszközöket107. 1879-ben cserélték ki a régi vékákat új liter/vékákkal. A 
magtár kezelője gondoskodott, hogy a gabona tárolásának megkönnyítése céljából 
lefejtette a kukoricát. Ennek ellenkezője is tapasztalható, amikor egyre csak 
romlott (penészedett) és fogyott a csöves kukorica (pl. ették a lelkész disznói). 
Ennek megvolt a magyarázata, hiszen gyenge esztendők alkalmával az éretlen 

                                                 
107 Régi űrmérték, ill. tárolóedény. Mint űrmértéket főleg búza, rozs, árpa mérésére, mint edényt 
szemtermények tartására használták. Nagysága vidékenként különbözött, általában 25–35 liter között 
váltakozott. A vékát a mérő  felének, harmadának vagy negyedének számították; általában 40 icének, 
azaz 32 liternek vették. Mint edény fadézsaszerű, alacsony, vasabroncsú fakád volt, az egyik donga 
hosszabban hagyásával, amit fogónak (fülnek) használtak. A véka tetején átmérőként szintező vasat 
alkalmaztak. A vékában mért terménynek el kellett érnie a szintezőt. A szintező fölötti, a szintezőt 
borító anyagot lecsapták. Erre a célra szolgált a csapófa, ha nem csapták le, akkor a vékatetézve, vagy 
felütve (Székelyföld) volt. – A véka közvetve földnagyság mérésére is szolgált. 1 vékás föld az a 
földterület, amelybe 1 vékamag vethető. Az 1100–1200 négyszögöles magyar hold négy 
vékásföldterületnek számított, mert 4 véka vetőmagot bírt meg. 
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csövek esetében a penész, más tekintetben pedig a rágcsálók okoztak károkat, ha 
nem éppen a pap disznói. 

A fentiek után következett a bemérés, amit végtelen nagy körültekintéssel, 
és pontosan végeztek, hiszen az értékesítések rendjén is számon kellett tartani a 
kiadásokat, s a számadás pillanatában - akár a pénz esetében - meg kellett lennie a 
raktáron található gabona mennyiségnek. Amennyiben bizonyos felületesség 
történt a magtár felelőse részéről, akkor hamarosan kiderült a hiány, amit akár 
tévedése, akár pontatlansága is okozott, már csak az következhetett, hogy 
megvonták tőle a bizalmat. 

A soron következő lépés a gabona értékesítése volt, amit számtalan tényező 
befolyásolhatott. Amennyiben sürgősen pénzre volt szüksége az egyházközségnek, 
vagy a gabona gyengesége, a bogarasodás veszélye fenyegetett, a keblitanács 
megelőző beleegyezésével a magtár kezelője sürgősen intézkedett. Az a gyakorlat 
volt a legelterjedtebb, hogy a vásárló készpénzzel fizetett, viszont arra is bőven 
volt példa, amikor a gyenge gabonát éppen azért adták el hitelben, hogy ne 
származzon később még több kára az egyházközségnek. Ilyen hitelezések akár 4 
hónapra is terjedtek. Olyan furcsa történetet is ismerünk, amikor eladták az 
egyházközség egész gabonakészletét, de azzal a megjegyzéssel, hogy ősszel mást 
vásárolnak helyébe. Pillanatnyilag értetlenül állunk a tény előtt, viszont lassan 
megértjük azt a veszélyt, amit akár a rossz minőségű, vagy akár a megbogarasodott 
gabona jelentett. 

Már két alkalommal is tettem megjegyzést, hogy milyen pontossággal 
kellett kezelni a magtár készletét, de céltudatosan hangsúlyozom. Ennyire pontosak 
és megbízhatóak a kimutatások is. Nincs szándékomban közölni a gabona 
bevételeket és kiadásokat, viszont az árakra vonatkozóan szeretnék közölni néhány 
adatot, amikor a korabeli űrmérték szerinti megállapításokhoz igazodom:  

A látható adatok elsősorban a 
magtári értéket képviselik, de csak a búza 
árára108 vonatkoznak, s nem követik 
szigorúan a piaci értéket. Ennek 
alátámasztására felsorakoztathatók azok az 
értékek, melyekkel egy esztendő keretén 
belül találkozunk, s melyek módosítása 
amiatt fordult elő, mert kemény ellenállások 
történtek az egyházközségi tagok részéről. A 
„búza-valuta” kifejezést általánosan 1930-tól 
használták a magtárkezelés alkalmával, és 
ennek függvényében állapították meg a 
földek haszonbérbe történt kiadásának 
összegét, illetve a befizetendő gabona 
mennyiségét és értékét. A magtár helyzetét 
könnyen befolyásolta az időjárás 

                                                 
108 A közbelső időszakokban az előbbi árak feleltek meg. 

Év űrmérték pénzérték 
1895 liter/véka 85-90 Kr. 
1899 ” 54-60 Kr. 
1930 véka 32 Lei 

 kg 4 Lei 
1931 ” 2,50 Lei 
1932 ” 3,25 Lei 

1932 nov ” 5 Lei 
1932 dec ” 4 Lei 

1933 ” 3,50 Lei 
1945 ” 180 Lei 
1948 ” 28 Lei 

1949 jún véka 800 Lei 
 kg 45 Lei 

1949 dec ” 25 Lei 
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szeszélyessége is. Az egyházközség történetében olyan esztendőkről is 
beszámoltak, amikor „szűk búzatermés” volt (1930), amikor a lelkész bevallása 
szerint 27 véka gabonát csépeltek. Átlagosan 100 vékán felüli termésről beszélnek 
a feljegyzések.  

1868-ban ritka esemény átélői voltak a bágyoniak, mert a gyakori jégesőzés 
olyan nagyméretű károkat okozott a gabonatermésben, hogy alig termett valami. 
Ismerős, hogy ekkor fogalmazták meg a kántori lakás és az iskola építésének 
gondolatát, viszont alig volt pénzük arra is, hogy jég ellen biztosítsák az 
egyházközség árpáját (2 Ft 65 Kr.). 

Legnagyobb mértékben azonban a mezőgazdasági munkák elmaradása 
határozta meg a magtár állapotát. Ha ezek olyan esztendőkben történtek volna, 
amikor az egyházközség komoly megvalósításokról tudott beszámolni, akkor nem 
is lett volna semmi ok az aggodalomra, s nem kellett volna megörökíteni, hogy 
„amint egy 10 holdnyi szántóból majdnem semmi jövedelem nincs, ami annyival szomorúbb, 
mert a házi kezelést a hívek hanyag munkatétele majdnem lehetetlenné” 109 tette. 

11.6 Gazdálkodási engedmények 
Elmondhatom, hogy a keblitanács csak rendkívüli esetekben mutatott ilyen 

szándékot. Amikor a gazdálkodás egészét tekintjük, akkor érthetővé válik a 
szigorúság, melyet gyakoroltak a bérlőkkel szemben, hiszen mindannyiukat 
számon kérte a gyülekezet.  

A gazdálkodás területén bevett szokás volt az adósokkal szemben, hogy 
kamatot számoltak fel, mely egészen magas összegekre tornázta fel magát a 
fizetésképtelenség esetén. Az 1800-as évek vége fele 50 %-os kamatot alkalmaztak 
az adósokkal szemben, ami elsősorban az adósságok megnövekedését vonta maga 
után. Ezek után fontolóra vette a keblitanács a soron következő személy helyzetét, 
s többször is az adós „szegénységi” állapotára hivatkozott, s kész volt akár a felére 
csökkenteni az adósságot. Jelen alkalommal gabonában kell gondolkodnunk, 
viszont az érték megállapításakor a búzavaluta értéke számított elsőrendű alapnak. 
A magtár kezelése alkalmával már említettem, hogy a gyenge minőségű gabonát 
hitelben is eladták, de éppen ez volt a gond azok számára, akik így vásároltak, mert 
sok esetben a szegényebb réteg folyamodott ehhez a vásárlási lehetőséghez, s ő 
volt az, aki képtelenné vált a magas, évi kamat időbeni megfizetésére.  

1895-ben, pl. Bodoczi Zsigmondné arra kérte a keblitanácsot, hogy a 12 Ft 
adósságából 7 Ft-ot engedjen el, hiszen már időközben a férje is meghalt, s 
szegénysége miatt képtelen visszafizetni (törleszteni) adósságát. Az engedményt 
csak akkor kapta meg, miután lefizetett 5 Ft-ot. Kiss János és Csegezi Tamás arra 
kérte a keblitanácsot, hogy a Felső- és Alsó erdő fűtermésének 12 Ft-os árát 
engedjék le 4 Ft-ra. 6 Ft-ra engedték le azzal a kikötéssel, hogy „az egyház 

                                                 
109 - 2. K. - 1905. 
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elöljárósága engedélye nélkül többet az erdők közötti kaszálókba ne merészeljenek” 110 
belekaszálni. 

A keblitanács tekintettel volt a természeti csapásokra is, hiszen Balogh 
Sámuelnek és Bodoczi Mihálynak 1/6 rész engedményt tett, de azzal a 
megállapítással, hogy a következő, 1898. esztendőben ismét a régebbi szerződés 
megállapításai szerint kötelesek fizetni. 

1929-ben Balogh Zsigmond csak abban az esetben volt hajlandó kifizetni 
tartozását, amennyiben a keblitanács elengedi a már felszámított kamatot. 
Bizonyára komoly nehézségei támadtak a Vezetőségnek a tárgyalások során, mert 
megállapították, hogy csak a „békesség kedvéért” tették az engedményt, mert a 
kérelmezőnek az egyházközséggel szemben semmilyen követelése nem lehet.  

A gazdasági válság jelei Bágyonban is mutatkoztak, mert egyre többen 
fordultak - nehézségeikre való hivatkozással - az egyházközséghez, bérük 
csökkentése érdekében. Az egyházközség nem zárkózott el a kérések elől, s a 
megfelelő indokok esetében méltányosan csökkentette a fizetendő gabonatartozást. 

Sok családnak nemcsak a háború okozta veszteségekkel, hanem az általa 
okozott szenvedésekkel és nehézségekkel is meg kellett küzdenie. A károsultak 
közül ilyen volt Fogarasi Ferencné, aki egyedül nevelte gyermekeit, hiszen férje 
meghalt a 2. világháborúban, szekerét pedig elvitte a román katonaság. Arra kérte 
1945-ben a keblitanácsot, hogy engedje el a Patakfolyásban bérelt földjének 
haszonbérét (11050 Lei). 1945. augusztus 12.-én hozta meg a keblitanács a végső 
döntést, s nem csak az 1944. évi haszonbért engedte el, hanem meghatározott még 
egy ugyanannyi segélyt is. A 2. világháború után olyan példával is találkozunk, 
amikor elköltözés esetén nemcsak elengedték az adós tartozását, hanem kitörülték 
a hátralékos személyek névsorából is az illető személyt. Szó sem lehetett arról, 
hogy minden kérelmezőt meghallgatott volna a keblitanács. Ritka az olyan 
teljesített kérés is, melyen ne változtatott volna az egyházközség javára. Az 
általános gyakorlat szerint a kiegyezés összegét azonnal le kellett fizetni, vagy a 
hátralékban maradott pénzt záros határidőn belül vissza kellett térítenie az adósnak. 
Ez utóbbi annak anyagi helyzetétől, vagy esetenként az adósság nagyságától is 
függött. A nem teljesített kérésekkel kapcsolatosan nem a Vezetőség jószívűségét 
kell megkérdőjeleznünk, vagy okolnunk, hanem minden körülmények között a „jó 
sáfár” példaképe érvényesült. 

 
 
 

                                                 
110 - 8. KJK 1897. április 16. 
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11.7 A földterületek gyarapítása 

11.7.1 Vásárlás 
A szántóföldek, kaszálók, legelők tekintetében az első komoly változást 

akkor tapasztaljuk, amikor összehasonlítjuk az 1877-es és 1905. évi állapotokat. 
Felfigyelhetünk arra, hogy 26 hektár 51 árról 48 hektár 29 árra növekedett az 
egyházközség földterülete. 1878-ban megvásárolta az egyházközség a Faragó-
birtokot, amikor a gondnok a keblitanács segítségét kérte, mert egymaga képtelen 
volt intézni a „tetemesen” meggyarapodott földdel járó feladatot. Ekkor egy 
bizottságot alakítottak, mely két tagból állt, s tulajdonképpen ők lettek a birtok 
kezelői is.  

Faragó Elek birtokának megvásárlása egy jó befektetés volt az 
egyházközségnek, melyet a Főtanács engedélyével, de Koronka Antal esperes 
anyagi segítségével vittek véghez. A Tordán székelő esperestől 2000 Ft-ot kértek 
kölcsön, s nem derül ki a szerződésből, hogy végül is az esperesnek, vagy az 
egyházközségnek adott 2 Hold területet a bágyoni egyházközség a megvásárolt 
Faragó-birtokból. 

Az esperes hivatalos számonkérésekor jelezte a keblitanács, hogy a birtok 
megvásárlásáért 2541 Ft-ot hajlandó fizetni, s a hiányzó összeget aszerint teremtik 
elő, ahogyan az adósok befizették tartozásaikat. Áprilisban ejtették meg a vásárt, 
de júniusban a telket el is adták. Kevés a valószínűsége annak, hogy a külső, 
számottevő birtok csupán 941 Ft-ot ért volna, amikor a belső telket 1600 Ft-ért 
adták el. Ma szinte üzérkedésnek látszik a fenti esemény, de azt kell kiéreznünk 
belőle, hogy olyan körültekintéssel kezelték az egyházközség vagyonát, mintha a 
sajátjukról lett volna szó. Ennek a feltételei adva is voltak, hiszen nem egy, hanem 
több ember intézte a folyó ügyeket. 

A birtokszerzésnek egy másik formájával is találkozunk, amikor nem az 
egyházközség döntötte el egy adott terület, vagy birtok megvásárlását, hanem egy 
személy megvásárlásra ajánlotta fel a földjét. Egyértelműen nem lehet elmondani, 
hogy miért történtek ezek a felajánlások, de amennyiben végig nézzük az egyes 
vagyonleltári bejegyzést, vagy akár a telekkönyvi bejegyzéseket szemléljük, akkor 
rájövünk, hogy ezek általában kicsi területek, és az egyházközség földterületeinek 
szomszédságában voltak. A múlt század végén, pl. egy ilyen területet 140 Ft-ért 
vásárolt meg az egyházközség. 

Ritkábban az egyházközség bekebelezés útján is hozzájutott egy-egy 
földterülethez. Ilyen volt akár 1910-ben, amikor Balogh Mózestől tartozása miatt 
elvette az egyházközség a birtokát, s amennyiben a földgyarapodásra figyelünk, 
akkor szomorúan kell megállapítanunk, hogy nyomban el is adta az egyházközség. 
Ennek a pontosan követhető eseménynek meg volt ugyan a magyarázata, mert az 
egyházközség mindig szívügyének tartotta, hogy maradéktalanul telekkönyvelve 
legyenek birtokai. 
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11.7.2 A földek telekkönyvelése 
A telekkönyvelést néhány, fontos mozzanat előzte meg. Ezek közé tartozott 

először a határ pontos kijelölése a szomszédok, és az egyházközségi vezetők 
jelenlétében. Az volt az általános szokás, hogy a határ-széleket (földvégeken) 
kövek felállításával jelölték. 1885-ben minden földterület végére 3-3 követ 
állítottak. Ezek olyan kövek voltak, melyeket részben beástak a földbe, s 
elmozdításuk esetén azonnal felfigyelhettek a határsértésre. Amennyiben 
előfordultak ilyenek, akkor egy bizottságot neveztek ki a keblitanács kebeléből, 
amelyik megállapította a régebbi, pontos határt, és visszaállították eredeti helyükre 
a szóban levő köveket. Voltak olyan esetek is, amikor egyik-másik személy 
állította, hogy nem rosszindulatból módosította a határt, viszont a határ 
módosításának szándékában eredetileg a terület megkisebbítése lapult.  

A második fontos lépés a telekkönyvelés 
érdekében az volt, hogy meghatározták a szomszédokat, 
a dűlőket, a terület pontos méreteit, a későbbi időben (a 
19. század végétől) hozzáértő mérnökökkel pontos 
térképeket készíttettek, hogy ezzel is biztonságosabbá 
tegyék a határ sérthetetlenségét. Sajnálattal kell 
megállapítanom azonban, hogy ilyen térkép nincs egy 
sem a birtokunkban, pedig alkalom adtán ma is nagy 
segítségre szolgálna.  

A harmadik mozzanatban összeírták az 
egyházközség ingatlan javait. Ilyen eseménnyel már 1868-ban is találkozunk, 
amikor egy bizottságot jelöltek ki Kiss Gábor, Baranyai János, Török János, Szép 
Márton és Barra József jegyző személyében, akik kötelességévé tették a fenti 
feladat elvégzését. A kinevezett bizottság megköszönte a neki szavazott bizalmat, 
„de magát képesnek nem látván, hogy ezen munkálatot önfejűleg végbe vihesse” 111, kérték a 
bizottsági tagok, hogy a munkát az egész keblitanács végezze el. Természetesen 
találunk megelőzően is olyan utalást, mely szerint kisebb csoport végezte el a fenti 
kötelességet. 

Miután minden, újabban megvásárolt földterülettel kapcsolatosan 
teljesítették az előbbi feltételeket, a keblitanács beleegyezését adta, hogy 
elvégezzék a telekelést. A Vezetőség ez után eljárt a hivatalos szerveknél, és az 
egyházközség nevére íratta a bizonyos területeket. Ezt a feladatot a mindenkori 
Vezetőség szívügyének tartotta, s ennek köszönhetően mai nap is 
meggyőződhetünk arról, hogy pontosan és rendesen megtörtént az egyházközség 
területeinek telekkönyvelése. Erre vonatkozó, utolsó bizonyítékképpen csak azt 
említem, hogy az 1948-as földreformot követően az egyházközség elvégeztette a 
telekelést, s egy külön birtoklapra kivetíttette azokat a telkeit, földterületeit, erdőit, 
melyek még mindig a tulajdonában maradtak. Az Aranyos menti unitárius 
egyházközségek közül csak a csegezi egyházközség tette meg ugyanezt. 

                                                 
111 - 5. KJK – 1868. július 5. 
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11.8 A földreformok és azok következményei az 
egyházközség életében 

11.8.1 A tagosítás 
1). 1895-ben Bágyonban már folyt a tagosítás. Ez magában véve nem egy 

olyan reform, ami alapvetően megkárosította volna az egyházközséget. A 
valóságban azt jelentette, hogy apróbb földterületeket egy „tagba” csoportosítottak, 
viszont ugyanakkor minőség szerint is külön osztályba sorolták a földeket. Ez nem 
volt ilyen egyszerű, mint amilyen könnyen meghatároztam a folyamatot. A 
tagosítás során, amennyiben valaki jobb minőségű földterülethez ragaszkodott, 
könnyen megtörténhetett, hogy régebbi földterületét a felére csökkentette, vagy 
ellenkezőleg, megszaporította. 

Az önkényes határrendezések bizonyos eseteivel találkoztunk már, de azzal 
is, amikor egyes egyházközségi tagok az egyházközség beleegyezése nélkül 
földterületeket tagosíttattak saját maguknak. Elképzelhetetlen volt, hogy ne 
kövessenek el szabálysértést. Az egyházközség esetében hozzáértő mérnökökkel 
készíttettek terveket, viszont megállapítható, hogy nem értettek egyet a mérnökkel 
az akkori vezetők abban, hogy hogyan és hová csoportosította az egyházközség 
földterületeit. Ragaszkodtak ahhoz, hogy a Patakfolyásban kapják meg a kért 
területet, a kaszálók tekintetében viszont elképzelésük egyezett a mérnöki 
tervezettel.  

1908-ban fejezték be a tagosítást, de a hosszasan kivárt idő is bizonyíték 
arra, hogy sok nehézség árán tudták megvalósítani községi szinten. Szinte azt 
mondhatom, hogy megérte a munka a fáradtságot, viszont a későbbi súrlódások 
felborítják ezt az elképzelést. Éppen a belső emberek voltak azok, kik élen jártak a 
kellemetlen helyzet felszínen tartásában. 

2). 1915-ben kézhez kapta az egyházközség a 22100 / 1915. május 20. 
Törvényszéki rendeletet, mely értelmében egy újabb tagosítást, birtokrendezést 
léptettek életbe. Akik a tagosítás érdekében befizették az illetékeket, előnyöket 
élveztek a többiekkel szemben. Ezen előnyök érvényesüléséről, vagy éppen 
elmaradása következményeiről, vagy a rendezés hasznáról semmi közelebbit nem 
állapítottak meg a korabeli jegyzőkönyvek, vagy iratok. 

11.8.2 A kisajátítások 
1). 1922-ben értesítette az egyházközséget a püspök, hogy beindultak a 

kisajátítások a román állam részéről, s emiatt az egyházközségnek is a 
jogtanácsoshoz kell fordulnia annak érdekében, hogy megtehessék a szükséges 
lépéseket. Mindennél fontosabb volt arra figyelni, hogy a Kisajátító Bizottság 
lerövidítette a fellebbezési határidőt 5 napra, ami legtöbb esetben még arra is 
rövidnek bizonyult, hogy megfelelő módon eljárjanak egy adott ügyben. Év végére 
már más egyházközségekben is folyamatban volt a kisajátítás.  
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Az egyházközség vezetősége megkereste Dr. Bogdan Eugen, tordai 
ügyvédet, aki képviselte az egyházközséget. Mindenek előtt ez azt jelentette, hogy 
minden szükséges tájékoztatást megadott az ügyvéd, áttanulmányozta a meglevő 
iratokat, ellenőrizte a „határnapot” és végül értesítette a fejleményekről az 
egyházközséget. 5 napi haladékot adott az egyházközségnek, hogy az általa kért 
544 Lei díjat kifizesse a fenti szolgáltatásokért. A február 22.-i levelére nem 
válaszolt az egyházközség, s amiatt március 4.-én egy újabbat küldött, melyben azt 
is hangsúlyozta, hogy jelen levelének 50 Lei az ára. Az egyházközség végül is 
összesen 500 Leit fizetett neki. 

2). 1925-ben rendszerességgel fújt a kisajátítás szele, hiszen éppen ettől 
való félelmében folyamodott az egyházközség ahhoz a megoldáshoz, hogy inkább 
területeket, belsőségeket adott el, mintsem azok is a kisajátítás útjára kerüljenek. 
Az eladáskor azt a célt hangoztatták, hogy a befolyt összeget egy jövőben építendő 
tanácsteremre használják, ami meg is történt. 

3). 1927-ben a gondnok előterjesztette a Consilier Agricol 3422 / 1927 sz. 
felhívását, melyben közölték, hogy a kisajátított területekért készpénzt ajánlanak 
fel. Ekkor még azt jelezte a keblitanács, hogy az összeget nem fogadja el, mert 
sosem egyezett bele a kisajátításba. A temető vásárlásakor azonban napvilágra 
került, hogy az egyházközség tulajdonában kisajátítási kötvények voltak, melyeket 
elég alacsony áron értékesítettek a terület megvásárlása érdekében. 

4). 1947. szeptember 28.-án, őszi hálaadáskor vette tudomásul az 
egyházközség, hogy a Földművelésügyi Minisztérium vonatkozó utasítása 
értelmében sem fizikai, sem jogi személy többé nem adhatja haszonbérbe 
földterületeit. Akkor még az a közös szándék érvényesült, hogy a hívek jóakaratára 
és megértő szándékára fellebbezve, házi megművelésben tartják az egyházközség 
földjeit. E határozat megszületésekor nem tudták, talán nem is sejtették, hogy 
hamarosan mi következik. Enyhe utalást találunk arra vonatkozóan, hogy minden 
valószínűséggel fenn áll a lehetősége annak, miszerint a „miniszter úr” 
megváltoztathatja régebbi döntését. Ez a kijelentés negatív értelmet hordozott 
magában az egyházközségre nézve. 

1949 januárjában még csak sejteni lehetett a hamarosan elkövetkezendőket, 
s márciusban már az Egyházi Képviselő Tanács is értesítette az egyházközséget a 
földek, valamint a termelőeszközök beszolgáltatásáról. Az a fordított helyzet 
teremtődött meg, hogy az egyházközség ajánlotta fel az államnak földterületeit. De 
nemcsak, hogy így kellett lemondania azokról, hanem minden költséget, a 
megműveléssel járó kiadásokat is az egyházközségnek kellett hordoznia, míg az 
állam részéről meg nem érkezett a birtokot elfogadó leirat.  

Ekkor vették el a 763 top. sz. alatti iskolai épületünket, amit telekkönyvileg 
ma is az egyházközségnek tulajdonítunk, és visszaigényelünk, amennyiben erre 
feljogosítanak a törvények. A tárgyalt időszakban, az egyházközség birtokában 
tulajdonképpen már csak 7 Hektár volt, melyet 3-3 hektár arányban a lelkész és 
kántor, 1 Hektárt pedig a harangozó között osztott meg az egyházközség. 

1952-ben az egyházközség elérkezett arra az ismert állapotra, amikor már 
semmilyen más megoldást nem talált, s arra kényszerült, hogy önként lemondjon a 



107 
 

még eddig megmaradt földterületéről is. A 7 Hektár terület helyett azonban a 65 / 
1952. augusztus 26 sz. LH írat csak 5 Hektár 97 árról tesz említést.  

11.9 A visszaigénylés reménysugara 
1990-ben mutatkoztak az első jelek, hogy az egyházközség visszaszerezheti 

jogtalanul elvett földterületeit. Ekkor azonban csak 5 Hektár területet 
igényelhettünk, amennyiben azt megfelelőképpen igazolni is tudjuk. A 
telekkönyveléskor hangsúlyoztam, hogy milyen pontosan és rendesen végezték a 
telekkönyveltetéseket, de ennek ellenére 1991-ben nem sikerült megtalálnom azt a 
birtok-ívet, mely alapján igazolni lehetett volna, hogy jogos követelők vagyunk. 
Az akkori törvény biztosította, hogy két tanú aláírásával igazoljuk az egyházközség 
egykori jogfosztottságát. Néhai Kovács Gyula L. és özv. Fogarasi Dénesné 
vállalták a tanúskodást, és kézjegyükkel ellátták azt a kérvényt, melyben 
visszaköveteltük nemcsak a törvény által előírt 5 Hektár földet, hanem minden, 
jogtalanul elvett területünket. 

1992-ben sok körülmény után kimérték a 3 Hektár 70 ár területet azzal a 
magyarázattal, hogy a visszaigényelt területbe belemérték a meglevő belterületet 
is. 1994-ben, sok utánajárás után sikerült elrendezni, hogy maradéktalanul 
kimérjék az 5 Ha területet. 1998-ban ismét biztosítja a törvénytervezet újabb 5 Ha 
föld visszaigénylését, s mellé 30 Ha erdőt is igényelhet az egyházközség. 
Megfelelő időben beadtuk kérvényünket, de azzal a kikötéssel, hogy továbbra is 
visszaigényelünk minden elkobzott területet. A remény megmarad! 

11.10 Gazdálkodási fegyelemtartás 
A fegyelem megtartásának két fontos területe volt: 
- 1. az első a mezőgazdasági munkák megtagadásával állt szoros 

összefüggésben, 
- 2. a második viszont az egyházközség megkárosítása miatt volt 

gyakorlatban.  
A mezőgazdasági munkák megtagadása rendjén találunk olyan eseteket már 

1852-ben is, amikor „vakmerőségükért” büntettek meg néhány személyt, mert 
megtagadták a szántás elvégzését. 1833-ban felhatalmazták az egyházfikat, hogy 
erőszakkal is kötelezzék a szántás megtagadókat, hogy tegyenek eleget 
kötelességüknek. Amennyiben az alkalmazott erőszak - amiről semmi közelebbit 
nem tudunk - nem vezetett oda, hogy az illetők elvégezzék munkájukat, akkor 
másokkal kellett elvégeztetni a soron levő munkálatot, viszont a megtagadókat 
terhelte a munkáltatási díj. Török Pálné és Csép Zsigmond „az Ecclésia gabonája 
elvetésekor boronálni nem állván a maga idejében büntetést megfizetni nem kívánva /.../ az 
illető katonai hatóságnak pro executione” 112 átadták azzal, hogy mindkét büntetést 
fizesse meg. Ez alkalommal nyolcan tagadták meg a munkálat elvégzését. 

                                                 
112 - 2 KJK – 1837. június 8. 
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A vetés alkalmával is találunk olyan bejegyzéseket, hogy amennyiben a 
hiányzó személy igazolni tudta távolmaradását, akkor a büntetés 1/ 6-át kellett csak 
kifizetnie. 

A büntetés kijárt azoknak is, akik megtagadták a kapálást, vagy éppen a 
„Nemes Ecclésia gabonája gyomlálásakor /.../ meg  nem jelentek”.113 Az esetek 
többségében katonai eljárást foganatosítottak, hiszen a Székely katonaságnak az a 
feladata is volt, hogy rendet tartson. A felszólításokat mindig követte egy bizottság 
kinevezése, mely megpróbálkozott a büntetés felhajtásával, viszont amennyiben a 
személy ellenállást tanúsított, csak akkor következhetett a hatósági intézkedés. 

A legtöbb kellemetlenséget az aratás körül tapasztaljuk. 1837-ben, pl. nagy 
rendbontás történt a rozs learatásában. „Ezutal szombaton és hétfőn rendbontólag aratók 
meg nem büntettetnek, de ennek utána mint nem aratók úgy fognak mérettni, a vasárnap 
aratók pedig jövő űlésre előidéztetni határoztatik”.114 Ekkor az elsődleges büntetést 
amiatt szabták ki, mert meg nem engedett időszakban arattak. Érdekes a büntetés, 
melynek értelmében olyan súlyosnak találták a rendbontást, mintha megtagadták 
volna a munkát. Másodlagos volt a büntetés azok számára, akik vasárnap mentek 
aratni, s tudni kell, hogy azt szigorúan megtiltották az akkori törvények. 1881-ben 
nagyon sokan megtagadták az aratást, s akkor bírói úton szereztek érvényt az 
egyházközségi határozatoknak. 

Végül fontosnak találom a megjegyzésre azokat az eseteket, melyek a 
gabona szállításának megtagadásával kerültek napvilágra. Bottyán Mihályné azért 
panaszolt az egyházfikra, mert azok „az marháját hazahajtván elkötötték 3 mforintig 
éspedig azért, mert az ecclésia buzáját szekerivel nem vitte Tordára eladni”,115 pedig a 
szekere nagyon rossz állapotban volt. A büntetés kiszabásakor megállapította a 
keblitanács, hogy 1 MFt-ot azért is kell fizessen, mert időben nem jelentette 
szekere rossz állapotát, s ugyanakkor arra is számíthatott a panaszló, hogy a 
következő alkalommal sem marad ki a beosztásból. 

A gabona behordásánál nem alkalmaztak éppen ilyen súlyos büntetéseket, 
de tény, hogy pl. „7 ötös”116 búza kalangya behordásáért 50 Kr.-t kellett fizetni 
1897-ben, s a büntetést aszerint szabták ki a munka megtagadóinak, hogy a 
behordást is elvégezhessék és a pénztárban is pénz maradjon. 

                                                 
113 - 2 KJK – 1837. január 28. 
114 - 2 KJK – 1837. január 28.  
115 - 3. KJK – 1847. július 11. 
116 A kévébe kötött szálas gabona meghatározott rendben és formában a tarlón történő összerakása. 
Célja a kévéket úgy csomókba szedni, hogy a kalászok kiszáradása biztosítva legyen, és a 
meghatározott kéveszámú csomókkal mint egységekkel a termésmennyiséget számolni lehessen. A 
csomókba rakott kévék megnevezése igen változatos és nagy táji különbségeket mutat. Előfordulnak 
még a rakás, sarok, hetes, kilences, tízes stb. megnevezések is. A kévék összerakásánál arra ügyelnek, 
hogy a kalászok lehetőleg ne érjenek a földre, az esetleges csapadék zavartalanul lefolyjon a kévékről, 
és a szél ne tegyen kárt bennük. Ezért meghatározott rend szerint helyezik el a legalsó kévét (bújtató 
kéve, rejtett kéve, tolvaj kéve, stb.) és arra a többit (vállkévék). Különös rendeltetése van a legfelső 
kévének melyet többé-kevésbé megbontva helyeznek el, hogy az alatta levőket betakarja, és a szél 
kártétele ellen társaihoz kötik. A kéverakás formája általánosan négyágú kereszt, ritkán három- vagy 
ötágú csillagalak. Az egy alapegységbe rakott kévék száma 13–30 kéve.  
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A büntetések 
második nagy csoportját a 
károsítások miatt kiszabott 
fegyelmezések jelentették. 
Ennek enyhébb, viszont 
keményebb változataival is 
találkozhatunk. Előfordult 
olyan eset, amikor 
alkalmazták a zálogolást. 
Amennyiben az adósnak 
nem volt pénze, de volt 
gabonája, akkor megfelelő 
mennyiséget le kellett 
helyezzen az 
egyházközségnél addig, 
míg eleget nem tett fizetési 
kötelességének, s akkor 

visszakapta a zálogolt terményeit (12. KJK - 1934.).  
Amennyiben valaki megkárosította az egyházközség gabonakészletét, 

akkor a felbecsült kárt, de az azon kívül esedékes büntetést és „költségeket” is meg 
kellett fizesse. A tárgyalásokkal járó bizonyos fajta költségek ún. ülésezési díjak 
voltak, ami nem volt ugyan számottevő, de mindenképpen erősítette a büntetés 
jellegét. Arról is olvashatunk, hogy pl. Székely István fejszéjét azért zálogolták, 
mert oktalan disznói kárt tettek az egyházközség rozstáblájában. Az egyházközség 
gyakran kért kártérítést azért, ha valaki tilosban legeltette az állatait, amennyiben 
pedig a tettes nem akart fizetni, akkor a Vezetőség feladata volt, hogy „azonnal 
perelje be a marha tulajdonost”.117 

A földterületek határainak megszegéséről már tettem említést, viszont arról 
nem, hogy milyen komolyan kezelték ezeket az ügyeket. A 19. század végén nem 
sok hajlandóságot mutatott a keblitanács, hogy kimutassa kibékülési szándékának 
jeleit a hasonló tettek elkövetőivel szemben, s emiatt leggyakrabban bírói 
eljárásokkal fenyegetett. A 20. század elején már egyre inkább hangot adtak annak 
a jó belátásnak, hogy békés úton kell rendezni az ilyen vonatkozású 
kellemetlenségeket. Minden alkalommal bizottság szállt ki a tett színhelyére, s ott 
állapították meg a tényeket. A fenti megállapítások ellenére azonban nincs egyetlen 
példa sem, amikor ne tudták volna elintézni a kellemetlenségeket. 

Voltak alkalmak, amikor sikerült megállapítani a tettesek kilétét, akik 
kisebb, vagy nagyobb kárt okoztak az egyházközségnek. Erre is meg volt a régi 
módszer, miszerint előállították a határpásztorokat, akiknek a felülvigyázás volt 
mindennél fontosabb feladatuk, s amennyiben nem tudták megmondani a kártevő 
nevét, akkor minden természetességgel nyakukba sózták a felbecsült kár értékének 
kifizetését. 

                                                 
117 - 9. KJK – 1903. április 5. 

Év vétség Büntetés 
1837 vetés megtagadása 1-3 MFt 
 aratás megtagadása 24 pénz 
1843 aratás idő előtt 1/2-1 MFt 
1845 boronálás megtagadása 3 MFt 
1847 fuvarozás megtagadása 4 MFt 
1881 ” 20 Ft 
1889 szántás megtagadása 50 Kr. 
1897 fuvarozás megtagadása 20 Kr. 
1899 kapálás megtagadása 20 Kr. 
1900 ” 40 Fil 
 aratás megtagadása 20 Kr. 
1901 ” 30 Fil 
1902 ” 40 Fil 
1906 ” 50 Fil 
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E fejezet legvégére 
akarattal hagytam a 
legsúlyosabb kihágásokat. Bár 
semmiképpen nem jelent 
fénypontot a sorban, mégis 
meggyőződésem, hogy nem 
szabad elhallgatnunk azokat. 
A lopással való károsítások 
esetében érezni lehet a 
megvetést, de a nagyfokú 
ítéletet is, amivel viszonyult a 

keblitanács, s egyben ki is szabta a megfelelő büntetéseket. Természetesen minden 
alkalommal befolyásolta a büntetés összegét, hogy milyen nagyságrendű volt az 
elkövetett tett. Tóth Márton és Simonfi Tamás id. esete ecseteli az eddig 
elmondottakat, akik 5 véka búzát mértek maguknak azon felül, mint amennyi járt 
volna. Vissza kellett adniuk az eltulajdonított gabonát, valamint 6-6 Ft büntetést is 
kellett fizessenek (7. KJK – 1888. október). 1896-ban 8 személy keveredett bele a 
gabona eltulajdonításába a cséplés alkalmával, akik között „Kuk Zsigmond” és 
„Atyim Mihály” neveit is olvashatjuk. A keblitanács képtelen volt elintézni ezt az 
ügyet, s ezért a járásbírósághoz adták be azzal a reménnyel, hogy megkapják a 
jogos orvoslást: az elorzott gabona visszaadását, valamint a büntetés felhajtását. 
Külön csoportba sorolhatók a tévedésből elkövetett eltulajdonítások, melyeket 
követően mindig méltányos és megfelelő kiegyezések születtek. 

A fentiekből kitűnik mindenki előtt az a munka, melyet az egyházközség 
vezetői végeztek annak érdekében, hogy az egyházközségi élet ne csak átmentse 
magát, egyik évről a másikra, hanem eredményekről is beszámolhasson az utókor. 
Amennyiben sikerült meglátnunk a dűlőkben dolgozó ősöket, akkor nem a 
kényszerűség hatalmát fedeztük fel, hanem a közösséget formáló erőt, akaratot és a 
végsőkig történt kitartást. Nemcsak a világpusztítások okoztak sok szomorúságot, 
hanem a kifosztó reformokon túl kilátástalanná tették az emberek, az egyházközség 
életét is. Nemcsak a valláserkölcsi életben, hanem itt is tapasztalhattuk, hogy a 
terhek, nehézségek, a megaláztatások nyomán sem adták fel a harcot, s új utakat 
kerestek a megmaradás felé tanúbizonyságát adva annak, hogy jövendőre vagyunk 
ítélve. 
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12 Erdőterületek és gazdálkodás 

12.1 Erdők 
Alsó erdő 
Cseretető 

Dénes erdeje 
Felső erdő 
Hálás alja 
Kantáros 

Kisrét árka 
Kisrétfő 
Koszta 
Nagyles 
Nagyrét 

Ördöngős tó 

Petres 
Tőkéstető 
Sövénykút 

Szabad erdő 
Száldobos 

Szégyenpataka 
A földterületekhez hasonlóan itt is csak azokat a dűlőket sorolom fel, ahol 

valamikor erdeje volt az egyházközségnek: 
A megnevezett erdőkben olyan területek is voltak, melyek sem 

nagyságukban, sem 
jövedelmezőségükben nem voltak 
számottevők. A későbbiek során 
találkozunk olyan mohácsi, valamint 
kercsedi területen levő erdőkkel is, 
melyek a kisajátítás sorsára jutottak. 
Területileg ez a két, utólag említett erdő 
volt a legnagyobb. 

A kimutatásból kiderül, hogy az 
erdővagyon 1919-ben érte el a 
legmagasabb szintet. A reformok jelei az 
erdők vonatkozásában is megmutatkozik, 
de főleg 1950-ben, amikor az 
egyházközséget teljes mértékben 
megfosztották erdőterületeitől. A közölt 
adatok többségükben vagyonleltári 
ívekről származnak, ami 
megbízhatóságukat sokkal határozottabban szavatolja, mint a földterületek 
esetében, viszont találhatók olyanok is, melyek kissé kerekítve adják a területeket. 
Példa erre az 1929. évi jelentés, melyben 135 Holdat és 1223 öl kisajátítását 
jegyezték fel, bár a valóságban bő két holddal kevesebbet sajátítottak ki. Ez 
azonban semmit sem változtatott a lényegen akkor, amikor az erdőt úgy tekintjük, 
mint az egyházközség tulajdonát, biztos anyagi forrását, s melyről le kellett 
mondaniuk egyik pillanatról a másikra. 

12.2 Erdőgazdálkodás 
Tapasztalható, hogy megkülönböztetett figyelemmel viszonyultak az 

erdőhöz. Míg a földgazdálkodásnál bizonyos engedményekkel találkoztunk, itt 
nagyon ritka esetben fordult elő, hogy az emberi elérzékenyülés jeleit mutatta 
volna az egyházközség keblitanácsa. Olyan figyelemmel követték az 

Év Terület: 
1877 78 Ha 74 ár 
1889 77 Ha 50 ár 
1896 81 Ha 72 ár 
1908 77 Ha 50 ár 
1915 109 Ha 34 ár 
1919 112 Ha 79 ár 
1924. január 103 Ha 83 ár 
1924. szeptember 34 Ha 53 ár 
1929 40 Ha 51 ár 
1933 34 Ha 53 ár 
1941 38 Ha 88 ár 
1949. január 38 Ha 88 ár 
1950. május 38 Ha 18 ár 

Az egyházközség erdői 
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erdőgazdálkodást, hogy az egyházközség kitűnőbb tagjait is megtámadták alkalom 
adtán, amikor felfedezték a visszaélés legkisebb jelét. Ez a tény amiatt állhatott elő, 
mert állandó szigorlatok késztették a Vezetőséget, hogy a lehető legésszerűbben 
kezeljék az erdő kiaknázását. 

12.2.1 Erdősítés 
Az erdőgazdálkodás legfontosabb mozzanata a csemeték ültetése volt. 

Hangsúlyozottan érződik az ezekkel kapcsolatos készületekben a felfogás, hogy 
csak azután lehet fát vágni az erdőn, miután már újakat ültettek. Természetesen 
feltétlenül különbséget kell tennünk a fafajták között, hiszen a növekedési időtől 
nagyon függött a bevételi lehetőség, s ennek köszönhetően gyakran találunk, pl. 
akácültetésekről tudósításokat, de a tölgyfák telepítéséről is olvashatunk.  

Az ültetéseket elsősorban „puszta helyeken” végezték, s egyre ritkábban 
olyan területeken, melyeket „letaroltak”. A puszta hely jelenthetett egy nagyobb 
kiterjedésű árkot, de egy régebben levágott erdőrészt is, mint, amilyen az Ördöngös 
tónál volt, s amennyiben a Vezetőség, vagy akár éppen az „erdősz” jónak találta, 
helyes jövőbelátása miatt, akkor elrendelték a betelepítést. Általában a keblitanács 
hosszasan vívódott a munkálatok előkészítése fölött, mellyel egy időben, igen sok 
alkalommal ki kellett osztania a büntetéseket is, hiszen a megvalósítás sokkal 
nehezebb volt, mint a tanácskozás. 

Az Ördöngös tónál levő pusztaság betelepítését 1888-ban határozták el, 
amikor az egyházfik kötelességévé tették, hogy vásároljanak 3 véka makkot, 
mellyel bevetették a szóban levő helyet. Persze nem ment könnyen semmi, és nem 
volt egyszerű ez a munkálat sem, hiszen előre meg kellett tisztítani a helyet, majd 
felkapálni azt, s egy következő alkalommal vetették el a magot.  

A felsorolt munkálatok után még egy hosszú folyamat következett, 
rendszeresen tisztítani kellett a csemeték tövét, s a növekedés arányában a más 
növényekkel, vagy éppen a más fajta fákkal szemben biztosítani növekedésüket. 
Annyi bizonyos, hogy mindig meggondolkoztató volt ennek a munkálatnak a 
kivitelezése, s éppen a megoldási kísérletezés terjedelmén tapasztalható, hogy nem 
bizonyult a legkönnyebb vállalkozásnak. Egyik felől azért, mert nem kapott 
elegendő mennyiségű makkot az egyházközség, másfelől esedezni kellett az erdész 
segítségéért is. 1890-ben 3000 tölgyfa csemetét kaptak, melyeket el is ültettek a 
már megjelölt helyen. Ez utóbbi megoldás nemcsak könnyebb volt, hanem távlati 
szempontból is sokkal előnyösebbnek bizonyult. 

A fenti esetekhez hasonlóan többször is kapott facsemetét az egyházközség 
az államtól. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy minden alkalommal nem 
ajándékképpen kapta azokat, hanem vagy közvetlenül, vagy éppen az adón 
keresztül ki kellett fizetni. Annak ellenére azonban előnynek számított, amikor arra 
gondolunk, hogy milyen nehéz volt egy-egy erdőrész betelepítése, amikor csak a 
saját tehetségére volt utalva az egyházközség. A munkafolyamatban azt jelentette, 
hogy össze kellett gyűjtenie a csiraképes makkot, előkészítenie a területet, majd 
beültetni és rendben tartani a csemetékkel tele területet. Volt olyan alkalom, 
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amikor egyes ültetést az egyházfik kötelességévé tettek, akik felszólították a 
közmunkázó egyházközségi tagokat, hogy személyenként 5 csemetével jelenjenek 
meg a színtéren. Kinek-kinek a találékonyságán múlt, hogy honnan szerezte be a 
csemetéket. 

1896. évben az állam komoly segítséget ajánlott az egyházközségnek, 
hiszen hajlandó volt 10 holdnyi területre is pénzt adni és megfelelő csemetét. A 
keblitanács fogta volna az alkalmat, s egyfajta büszkeség és érződik az akkori 
levegőben, amikor megjegyezték, hogy ilyen nagy puszta helye nincs az 
egyházközségnek. Kisebb ürességek vannak, melyeket nem akáccal, hanem 
tölgycsemetékkel szerettek volna beültetni. Az akció novemberben beindult, 
amikor 35 ember 2000 csemetét ültetett el. 

Voltak megdöbbentő esetek is, amikor tanácsosabb volt elfogadni az állam 
ajánlatát, mint megtagadni, hiszen ott állt a felszólításban, hogy ellenkező esetben 
az egyházközségnek, mint tulajdonosnak kell gondoskodnia a csemeték 
beszerzéséről, mert a betelepítést mindenképpen el kell végeznie. Ilyenkor 
egyértelmű volt, hogy aláírták az ajánlatot, hiszen másképpen eljárás is 
következhetett (1902). 

1916-ban egészen másabb volt a helyzet, hiszen tudjuk, hogy éppen a 
háborús viszonyok miatt nehéz lett volna erdőültetéssel foglalkozni. Annyit 
azonban megjegyeztek ebben az esztendőben is, hogy pénz került volna a 
munkálatok elvégzésére, csak a munkaerőben volt fennakadás. 

12.3 Az erdők határkérdései 
Láthattuk a földterületek esetében, hogy milyen nagy gondot fordítottak a 

határ pontos megtartására. Az erdők esetében ez még hangsúlyosabban jelent meg, 
s bár sokan azt hinnék, hogy nehezen jelölhető az erdőben a határ, 
megnyugtatásukra mondom, hogy annál sokkal egyszerűbb, mint azt gondolnák, 
mert ott is könnyen meghúzható a választóvonal. 

A keblitanács határvizsgálatokat rendelt el, és hajtott végre. Ez nem annak 
volt az eredménye, hogy valamilyen határsértést tapasztaltak, hanem el kellett 
végezni a szükséges kiigazításokat. Másodsorban egyfajta követelmény volt, hogy 
a fiatalabb nemzedék, - akik folyamatosan kerültek be a keblitanácsba - 
megismerje, hogy hol húzódnak meg az egyházközség erdőinek határvonalai. A 
határvizsgálatoknak az is célja volt, hogy esetenként megállapítsák: hol kellett 
megújítaniuk a határokat. 

A határ megújítása tulajdonképpen a jelzések felújítását jelentette. Többféle 
jelzést használtak: határfa: nevében hordozza azt a célt, melyet be is töltött. 
Általában olyanok voltak ezek a fák, melyek méreteikben nagyobbak voltak, 
alakjukban pedig eltérőek szomszédjaiktól. A faorzások esetén többször is 
találkozunk azzal a helyzettel, amikor éppen ezeket a határfákat tüntették el. 
Bármilyen gondosan is történt a levágásuk, nyom nélkül nem maradhattak, hiszen 
a tönk - bármilyen alacsony is volt az - mindenképpen árulkodott arról, hogy ott 
valamikor fa volt, másfelől azonban szemet szúrt egy különös fa eltűnése. Sok 
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alkalommal éppen a kiderítések okozta nehézségek következtében kellett 
elrendelni - „felelősség terhe alatt” - a határújításokat.  

Egy másik jelölési forma a halmokkal, dombokkal való jelzés volt. Semmi 
különösebb ténykedést nem vont maga után, mint a szomszédok jelenlétében 
megállapítani a határt, s a megfelelő helyen egy halmot rakni az ott levő földből.  

A következő határjelzés a szaggatott árok volt, melyet abból az 
elgondolásból ástak olyanra, hogy elkerüljék az esőzés alkalmával keletkezett 
árokkal történő összetévesztését. Az ilyen határjelzések elkészítése sokkal több 
munkával járt, mint a többi más, s ezért megbüntették a határ jelek megújításának 
megtagadóit. A közmunka részét képezte ez a fajta tevékenység. Az erdőhatár 
jelzéseknél használatban volt a kövek felállítása is. Hogy miért folyamodtak az 
erdők esetében is ehhez az eljáráshoz, az nem derül ki a tudósításokból, de vagy 
adva volt a kővel történő jelölés feltétele, vagy éppen nem volt más lehetőség rá. 

Elég gyakoriak a határsértések. Ezek mind fizikai személyek, mind pedig 
intézmények részéről tapasztalhatók. Hogy valójában melyik határsértés jelentett 
súlyosabb kihágást, ma már nem is fontos, hiszen a határ törvénytelen átlépése, 
vagy módosítása mindenképpen főbenjáró bűnnek számított. Olvashatunk olyan 
történeteket, amikor betömték az árkokat, vagy elterítették a halmokat. Általában 
könnyű volt kézre keríteni a tetteseket, hiszen elsődlegesen azok követték el az 
ilyen határsértéseket, akik érdekeltek voltak benne: legtöbb alkalommal a 
szomszédok. Az egyházközség általában kereste a békés megoldást, s annak 
érdekében a helyszínre kérette a szomszédot, akivel a lehető legbékésebben 
igyekezett megoldani a felmerült határkérdést. A szomszéd meg nem jelenése 
nehezítette az ügyet, de mindig találtak módot az elintézésre, az esetek 
többségében mellőzve a törvény erejét. 

1890-ben azért kerültünk ellentétbe a reformátusokkal, mert azok 
határsértést követtek el. Jellemző volt az ügy gyors elintézésére, hogy a 
reformátusok kifizették a 3 Ft büntetést, amivel a kérdés békésen véget ért. 8 év 
múlva Simon Antal református lelkész azzal vádolta az unitáriusokat, hogy a 
reformátusokéból eltulajdonítottak egy erdőrészt, de ugyanakkor vallástalanoknak 
is nevezte őket. A vádat természetesen kettős felháborodás követte, s arról 
értesülünk, hogy felekezeti különbség nélkül mindenki elmarasztalta a lelkészt, 
mert csodálkoztak azon, hogy „egy pap nem resteli egy egyházat becsületében így 
megtámadni”.118 Azt is hangoztatták, hogy soha esélyt sem adtak arra, hogy jogtalan 
erdő-eltulajdonítással tudják megvádolni az egyházközséget. Általános volt az 
óhaj, hogy pereljék be a lelkészt, és úgy tegyenek igazság szolgáltatást, de az nem 
történt meg. A vád szalmaláng volt, mert ugyanez a lelkész az unitáriusoknál tartott 
püspöki vizsgálat alkalmával a békesség szellemének munkálásáról beszélt. Ebből 
arra következtethetünk, hogy valamilyen személyes ellenszenv bujkált csupán a 
lelkész meggondolatlan szavaiban.  

Egy következő határkérdési vitás ügy a Nagyenyedi Városi Tanáccsal 
alakult ki, melyben egy olyan erdőrészről volt szó, melyet magáénak mondott 
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mindkét fél. Az egyházközség hivatalos iratokkal igazolta, hogy a kérdéses 
erdőrész jogos tulajdonát képezi. A jegyzőkönyvekből csak annyit tudunk meg, 
hogy a kiegyezés „kedvezően” alakult az egyházközség számára. 

1895-ig a Kövendi Egyházközséggel semmi konfliktusa nem volt a 
bágyoniaknak, de akkor éppen az erdőhatár miatt kerültek nézeteltérések, s az ügy 
súlyosságára utal, hogy csak egy év múlva sikerült a megállapodás. Természetesen 
békésen kiegyeztek, viszont felborították a régi jó viszonyt. 

12.4 Az erdők őrzése 
Az erdő-őrök sorában a főerdősz és az erdősz álltak, a valóságban azonban 

más volt az ő feladatkörük. Kezdeti szakaszban, bizonyos mértékben ők is 
felülvigyáztak az erdőre, de a változások során ez a feladat másokra hárult, s a fent 
említett személyek már csak a vágások alkalmával érkeztek a helyszínre. Azt 
megelőzően azonban értesítették az egyházközséget, mert melléjük a keblitanácsi 
képviselet mellett feltételeket is megköveteltek: általában egy nyergelt lovat, két 
keblitanácsost, és az erdőpásztorokat kellett biztosítani a hasonló alakalmakra. 

Az erdőbíró személyéről már 1867-ben olvashatunk, akit a szokásos módon 
3 évre választottak. A 19. század végéig az volt a feladata, hogy felülvigyázzon 
azokra a tevékenységekre, melyek az erdőben történtek, s az esetleges kihágások 
alkalmával fontos szerepet töltött be az ítélkezésekben. 1889-től két erdőbírót 
választottak, hogy még hatékonyabbá váljon az erdő őrzése. A keletkezett károk 
alkalmával számon kérték a pásztoroktól a történteket, igyekeztek kideríteni az 
igazságot, azután pedig jelentést tettek, és kikérték a keblitanács véleményét a 
bekövetkezendő büntetésekkel kapcsolatosan.  

1920-ban ismeretlen okok miatt elmaradt a bírák megválasztása, de 1930-
ban visszaállították a régi szokást, és 1950-ig következetességgel gyakorolták azt. 

A legrégebbi adataink arra engednek következtetni, hogy az egyházközségi 
erdőbirtok létezése óta az erdőőrzést az erdőpásztorok végezték. Meghatározott 

feladatkörük volt, s az attól 
való eltérés komoly 

következményekkel, 
büntetéssel járt. 
Felelősséggel tartoztak a 
Keblitanáccsal, de a 
közösséggel szemben is, 
amikor vállalkoztak az erdő 
őrzésére. Kötelességük volt 
megakadályozni az 

erdőorzásokat, viszont ilyen esettel sokkal ritkábban találkozhatunk, mint 
olyanokkal, amikor már elkövették a tettet. Az igazi nehézségek akkor kezdődtek, 
amikor képtelenek voltak nevekkel, adatokkal szolgálni, hiszen ők sem tudtak 
semmit az elkövetett cselekedetekről. Olyan furcsa helyzet is előállt, melyben 
megkerült ugyan a tettes faorzó, de az erdőpásztort is megbüntették.  

Év Díj 
1852 6 RFt és 11 véka gabona 
1882 Díjlevél: 4 Ft; 11 liter / véka gabona; 

minden osztályból 1-1 nyíl fa; ha valakit 
tetten ér 1 Ft „fogdíjat” kap; minden drb. 

marha után 4 kr. „hajtót” kap; ha nem 
tudja a kár „urát” adni, akkor ő fizet. 

1896 2 Kor / 1 Hold terület. 
1921 180 Lei 
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A pásztor csak úgy tudta ellátni feladatát, ha ismerte az erdőt. 
Rátermettségére vallott, hogy befolyásolhatta a keblitanács döntését is. Pl. Kaszás 
Zsigmond Kaszás Mártonra panaszkodott, hogy kb. 2 szekér fát (4 Ft) szállított el 
az erdőről, amit a vádlott tagadott. Baranyai Ferenc erdőpásztor oldotta meg a 
kérdést, mert bizonyította, hogy igaz a tett elkövetése, mert a Kaszás Márton fája 
még most is ott található az erdőn. Ennek következtében a vádlottnak be kellett 
ismernie tévedését és kifizette a 3 Ft büntetést, egy forintot pedig azért, mert 
durván beszélt. 

 Az erőpásztorok kötelessége volt, hogy az erdész, 
vagy főerdész kiszállása alkalmával a helyszínen legyenek. 
Az erdőpásztorok komoly felelősségét mintázza Uzorai 
Ferenc lemondása, aki arra hivatkozott, hogy ő egy szegény 
napszámos ember, aki kevés fizetéséből képtelen elgondozni 
családját. Számára nagyon rossz megoldásnak bizonyul, hogy 
krajcáronként kapja meg a fizetését. Végül pedig 
hangsúlyozza, hogy tisztének elvállalásakor nem gondolta, hogy ilyen sok 
nehézséggel jár a hivatala: egyik részen a komoly felelősség, másik oldalon pedig, 
hogy minden nap az erdőn kell tartózkodnia.  

A pásztorokat mindig a községi Elöljáróság fogadta fel, de kihágások, vagy 
éppen munkájukkal szembeni meg nem felelő magatartásuk is kiválthatta 
állásukból történő kimozdításukat. Ezek után természetesen gondoskodni kellett 
egy új személyről, aki elfoglalhatta a régi helyét. Ilyenkor bizottságokat 
alakítottak, melyek körbejárták az erdőt, felmérték az esetleges károkat, hogy 
felmentsék az új, de megterheljék a régi pásztorokat. Az erdőtulajdonosok is 
gyakran fordultak a kijelölt bizottsághoz, melyek úgy orvosolták a beterjesztett 
panaszokat, hogy kötelezték a károk megfizetésére a régi pásztorokat. 

Azt nem tudom, hogy mennyi lehetett a pásztorok évi fizetése, mert, amint 
említettem, őket községi szinten választották, és úgy is fizették. Az 
egyházközségből csak azt a részt kapták, ami megillette őket az őrzött terület után. 
Hogy az egyházközségtől kapott bér az évi fizetésük negyedét, vagy 1 /3-át 
jelentette-e, arról semmi közelebbit nem tudok. Egy táblázatban azokról az 
összegekről kaphatunk felvilágosítást, melyeket az egyházközség fizetett ki az 
erdőpásztoroknak:  

A következőkben pillantsunk bele azokba a kihágásokba, melyeket éppen 
az erdőpásztorok követtek el: 

- „A pásztorok bére a falusi elöljáróknál betiltatni határoztatik”.119 
- Soha nem állott jogában az erdőpásztoroknak favágást engedélyezni, s 

annak ellenére Nagy Mihály megtette azt, és megengedte Uzorai Ferencnek, hogy 
levágja, és haza vigye a határfa ágait. Mindkettőjüket 1 MFt 25 kr.-ra büntették. 

- 1851-ben kár származott az egyházközség erdejében, amiért 4-4 MFt-ra 
büntették az erdőpásztorokat. 1-1 Ft-ot a gondatlan pásztorkodásért fizettek. 
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Ugyanebben az évben az egyik pásztor pálinkázott az erdőben, miután két tettes 
nyugodtan végezte az erdőorzást. A pásztort 1 MFt-ra büntették. 

- 1873-ban Blényesi János és Nagy Pál erdőpásztorok 1 Ft 20 kr. értékben 
fát oroztak, s miután kiderült tettük, arra kötelezték, hogy fizessék meg a kárt, vagy 
a bérükből levonják az összeget. 

- 1930-ban Székely Miklós erdőpásztor jelentette, hogy erdőtűz volt a 
Nagylesen, ahol leégett egy 4 éves vágásterület. Bartha Dénes erdőpásztort is 
megkérdezték, s mert ő sem tudott semmi közelebbit a tűz keletkezéséről, a 
pásztorokkal fizettették meg a kárt. 

12.5 Az erdők fáinak értékesítése 
Azzal a bevált módszerrel találkozunk, mint a földterületek során. 

Amennyiben szükséges volt a földre a mindennapi megélhetés biztosításáért, úgy a 
mindennapi léthez az is szorosan hozzá tartozott, hogy tűzi fája legyen a 
családoknak. Nemcsak a föld tekintetében voltak nincstelenek, hanem az erdő 
vonatkozásában is. A fához való hozzájutás tehát az egyházközség, vagy a község, 
vagy éppen egy-egy tehetősebb erdőtulajdonos szabta feltételek szerint történt. Az 
egyházközség esetében a keblitanács határozta törvények keretén belül, majd a 19. 
század vége fele a Nagyszeben Erdőfelügyelőség szabta törvényes keretek között 
mozgott. Előbbi esetben az egyházközség hozta a szigorításokat, második 
alkalommal pedig az üzemtervek jelentették azt a keretet, melytől nem lehetett 
eltérni.  

Már 1840-ben megszületett az egyházközségi határozat, hogy nem adtak fát 
annak, akinek valamilyen adóssága volt az egyházközséggel szemben. Ha 
orvoslásra váró panasza volt a sérelmesnek, akkor azt nem az erdőben, vagy 
valahol más helyen, hanem a megfelelő fórumon, pl. a keblitanácsi gyűlésen kellett 
elrendeznie. 1741-ben kimondták, hogy addig senki nem vághat fát az erdőn, amíg 
ki nem fizette az árát. 1881-ben  meghatározták, hogy ez után sem határozattal, 
sem anélkül senkinek sem szabad fát adni. A határozat arra utal, hogy önkényes 
favágások történtek, de törvényes keretek között. 

A fenti határozatok tudatában minden alkalomra megfelelő számú 
bizottságot jelöltek, melynek kötelessége volt az árverezés elvégzése. Ezeket 
mindig egy hirdetés előzte meg, s így mindenki tudomást szerezhetett arról, hogy 
hol, mikor és milyen körülmények között tartja az egyházközség az évi árverezést.  

„Az Olá Ecléja temploma körüli igazíttására az Ecclejiától nyert fát” 120 is csak 
ilyen körülmények között adhatta ki az árverező bizottság. Az azonnali fizetés 
mindig előnyt jelentett, viszont a gyakorlat mégis mást bizonyított. Az első állapot 
biztonságot jelentett az egyházközségnek, a második gyakran kellemetlenségeket 
szült. Míg az első rendezett kérdés volt, addig a második egy kellemetlen ügyet 
képviselt akkor, amikor az adósságot kellett bekérni az egyes tagoktól. Mégis ez a 
gyakorlat előnyösebbnek számított, hiszen a szegényebb réteg is vásárolni tudott, s 
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nem ritkán magas áron. Közelebbről az értendő, hogy a hitelben történt 
árverezéskor azok is vásárolhattak, akiknek akkor nem volt pénzük, viszont 
nehézzé vált a helyzet, amikor képtelenek voltak betartani a fizetési határidőket. A 
fenti előny kihasználása nagyon sokat kellemetlen helyzetbe sodort, s a 
megvásárolt fának csak egy részét tudták kifizetni, a többivel adósak maradtak. 
Volt eset, hogy az édesapa helyett a fiát szólították fel, hogy „3 forint tartozást 
kifizetni köteles - arestomba vagyon s megvenni módjok nincsen /.../ ezennel meghatározza /(a 
keblitanács)/, hogy a bépanaszoltakon az Egyházfik 3ad napok alatt zálogolás uttyán is 
felvegyék”.121 

Baranyai János megsértődötten panaszolta, hogy az árverezésen megjelent 
szolgáját nem vették számításba, de a keblitanács megjegyezte, hogy egy 
felhatalmazást kellett volna adnia a szolgának, mert ellenkező esetben nem tudták 
figyelembe venni az ottlétét. A fenti esemény beszédes bizonyítéka annak, hogy a 
hitelben történt vásárlásnak is feltételei voltak, melyek elsősorban arra 
vonatkoztak, hogy az illető vásárlónak biztosítéka kellett legyen arra, hogy meg 
fogja fizetni adósságát. Ez az első ilyen vonatkozású adatunk, mely nemcsak a 
szolga létezését, hanem a bizalmi kérdés szükségességét is bizonyítja. 

1773-ban következtetni tudunk, hogy kb. hányan igényeltek fát egy 
árverezéskor. 161 személy vásárolt fát, kiknek neveit pontosan feljegyezték, de 
hasonlóan a kifizetett összegeket is. Bár éppen a félreértések elkerülése végett 
nagyon fontos volt az ilyen nyilvántartás, mégsem találkozunk ezek 
rendszerességével. 

Az árverezések után gyakorlatban volt ún. jegyzőkönyvek írása, melyek 
már nem tartalmaznak pontos adatokat abban az értelemben, melyek a helyzetek 
alkalmával készültek, és azoknak voltak az igazi tükrei. Addig persze nem is volt 
baj, míg félreértés, vagy hibakeresés, vagy éppen vétség miatt nem pattant ki 
valamilyen kellemetlenség. Az adott kisebb-nagyobb méretű számonkérés azonban 
bizonylatokat követelt, melyeket lehetetlen volt előteremteni abban az esetben, ha 
elhalogatták a jegyzőkönyvek megírását. Ilyenre pedig gyakran volt példa. Simonfi 
Sándor ezt a kellemetlen állapotot akarta javaslatával áthidalni, amikor 
hangsúlyozta, hogy előre elkészített jegyzőkönyvekkel kellene az erdőre menni, 
hogy csak ki kelljen tölteni ott azokat. Bár nagyon kedvező és segítőkész javaslat 
volt, annak ellenére sem vált bevett szokássá, mert rövid gyakorlás után elmaradt. 

Az árverezések rendjén is voltak rendkívüli alkalmak, amikor az 
egyházközség több mennyiségű fát árverezett, mint egy átlag évben, s amiatt olyan 
megoldáshoz folyamodott, mely eltért a megszokottól. Ilyenkor a nagyfákat 
szokták árverezni, vagy éppen a „magfákat”.  

Az árverezés utolsó mozzanataként álljon előttünk néhány esemény a 
múltból: 

- 1888-ban feljelentést tettek az espereshez, mert anyagi mulasztást 
követtek el az árverezéskor. A feljelentések jellegzetes formáival találkozhatunk, 

                                                 
121 - 3. KJK – 1843. november 23. 
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viszont van rá példa, hogy nem vette pártfogása alá a keblitanács a 
kellemetlenségbe került gondnokot, máskor viszont jelezte, hogy nem követett el 
törvénytelenséget. Arról pedig egyetlen feljegyzés sincs, hogy vétkezés esetén 
kimentette volna a Vezető embert a keblitanács. 

- 1899-ben Csegezi Gábor keblitanácsos a pénztárost marasztalta el a 
Vizsgálószék előtt a számadás 10. és 15. pontjai miatt, mert szerinte az 
árverezéskor hátrányt okozott említett vezető ember az egyházközségnek. Az volt a 
kérdés, hogy miért került a szóban levő hátralék, amikor azt megelőzően döntés 
volt, hogy fát csakis készpénzért lehetett elárverezni?! A pénztáros azzal mentette 
magát, hogy a gondnokkal és a kinevezett Bizottsággal karöltve adták el a fát, 
aminek az árát még nem fizette be a vevő az egyházközség pénztárába. A 
Vizsgálószék arra utasította a pénztárost, hogy azonnal hajtsa be az adósságot. 

- 1921-ben Simonfi Tamás és társai az egyik legkellemetlenebb 
beadvánnyal éltek, miszerint az április 25.-én megtartott árverezés törvénytelen 
volt, s ugyanakkor károkat is okozott az egyházközségnek. Kihangsúlyozta a 
beadvány, hogy a vezetőség tagjai meg akarták győzni a panaszlót, hogy vonja 
vissza sérelmét. A gondnokot főképpen a miatt marasztalta el Simonfi Tamás, 
hogy úgy állította be őt, mintha a sérelmező akarta volna átadni az „agrárreformnak” 
az egyházközség erdejét. Mindenki tudta, hogy a gondnok mit tett, de „félnek az ő 
bemondása szerént attól, hogy az erdőnket elveszik és átadják a községnek”.122  

Állítólag a jegyzőkönyvben csak burkoltan van feljegyezve a gondnok 
ténykedése, s amennyiben a tömérdek, okozott kárt el lehet neki nézni, akkor 
fölösleges küzdeni az egyházközség vagyonáért. Arra kérte Simonfi Tamás az 
esperest, hogy szálljon ki az egyházközségbe, s a helyszínen vizsgálja ki az ügyet, 
mert a gondnok ragaszkodott az általa 
megvásárolt fához, ugyanis istállót épített. 
A panaszló elnézést kért az utóiratban a 
késésért, viszont a lelkész nyomban meg is 
ígérte, hogy orvosolni fogják az ügyet, sőt a 
kárt is megtérítik, amiből nem lett semmi 
(saját megj.). A panaszló még hozzátette, 
hogy nem akart ilyen „szennyet” kitálalni, 
de mást nem tehetett. 

Június 20.-án Benke Zsigmond is 
egy beadványt terjesztett a keblitanácshoz 
az előbbi ügyet erősítve, de néhány 
hozzáadást meg kell említenem belőle. 
Azzal vádolta az árverezőket, hogy 
maguknak hasznot szereztek. Nemcsak a 
gondnokot említi, aki 40-45 szálfát vásárolt 
a csűr építéséhez, hanem a többi bizottsági 
tagot is. Amikor a lelkész a közgyűlés elé 

                                                 
122 - 6. I. 1921. június 20. 

Év Összeg 
1797 kb.. 120 Ft 
1816 340 Ft 
1818 216 Ft 
1855 213 Ft 
1873 975 Ft 68 kr. 
1888 185 Ft 13 kr. 
1891 133 Ft 13 kr. 
1896 Tiszta jövedelem: 20-25 Ft 
1902 505 Kor 70 Fill 
1925 11973 Lei 
1929 25490 Lei 
1934 7684 Lei 
1938 17256 Lei 
1945 1.079.870 Lei 
1946 18055.600 Lei 
1950 34950 Lei 
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tárta a kérdést, akkor sem dőlhetett el a panaszlók meglátása szerinti megfelelő 
irányba a vita, mert ott is azok voltak többségben, akik fát vásároltak a szóban levő 
árverezésen, s így magától értetődően a maguk javára határoztak. Benke Zsigmond 
megjegyezte, hogy a gondnok először szabálytalannak mondta ki az árverezést, 
viszont a keblitanácsosok egy része a helyessége mellett foglalt állást. Az is igaz, 
hogy a gondnok felelősséget vállalt a tettéért. A panaszló arra kérte végül az 
esperest, hogy segítsen nekik, és legalább az okozott kár egy részét szerezzék 
vissza az egyházközségnek. 

Az egész kellemetlen ügyre az esperes tett pontot, aki megállapította, hogy 
az árverezésből az egyházközségnek nem származott kára, s ennek felismerése 
mellett kérte a panaszlókat, hogy fogadják el indokait. Az esperes helyeselte a 
megoldást, mert amennyiben tovább folytatódna a kérdés, akkor per nélkül nem 
lehetne megoldani, s abból igazán nem származna haszon. 

A történtekről a Főhatóság is tudomást szerzett és elutasító álláspontra 
helyezkedett a panaszlókkal szemben. Ma kissé érthetetlenül állunk az esperes 
1922. évi felkérésével szemben, mely azt helyezte kilátásba, hogy érdemileg 
tárgyalják le Simonfi Tamás és Benke Zsigmond beadványát, valamint az a 
megjegyzés sem tehető helyére, hogy keresni fognak egy megfelelő alkalmat, 
amikor a helyszínen tudnak még közelebb kerülni a témához.123  

Az erdőgazdálkodással kapcsolatosan létezett még egy foglalkozás, melyet 
nem lehet virágzónak mondani, de melyre boldogan emlékeznek vissza azok, akik 
folytatták azt a tevékenységet. 1950-ben kezdődött el a cserkészítés, mely 
kezdetkor kecsegtető vállalkozásnak mutatkozott. Az egyházközségnek már akkor 
elkezdődtek a kellemetlenségei, amikor megvásárolta a cserkészítéshez szükséges 
felszereléseket. Másodsorban a cserkészítés feltétele volt annak, hogy az állam 
csak abban az esetben biztosított fát az egyházközség részére, amennyiben 
felmutatták ennek a tevékenységnek az eredményét. 

A favágók tavaszi munkája volt a cserhántás, a csertölgy kérgének a 
lehántása. Áprilistól júniusig végezték, amikor már megindult a nedvkeringés a 
fában. A cserhántás még a 20. század első felében is sokfelé nyújtott 
munkalehetőséget férfiaknak, nőknek egyaránt. Előfordult, hogy a feleségét is vitte 
a cserhántó, távoli munkahelyekre azonban csak a férfiak mentek. Reggel először 
vagy két óra hosszat döntöttek, darabolták a fát, majd feldolgozták, hogy ki ne 
szikkadjon, mert akkor nem jön le a héja. Többnyire a sima, nem göcsörtös 
dorongokat hajalták. A méterfát a földbe vert cöveken bunkózták végig a bakóval, 
hogy könnyebben lejöjjön a héja. A kéreg leválasztása nyúzókéssel, hántókéssel, 
cserző fakéssel, hántókanállal történt. A lehasított héj neve cser. 

A cserkérget szárítás végett hosszú korlát mellé állították két oldalról, 
sírokba rakták vagy asztalszerű állványra, stelázsiba teregették. Száradás után a 
kérget dróttal 40–50 kg súlyú kévékbe kötötték, majd a szénahordásnál alkalmazott 

                                                 
123 - Kétlem, hogy más eredmény születhetett volna meg, mint ami már ismerős, hiszen akkorra a 
szóban levő, kérdéses fák régóta be voltak építve. Ténynek fogadható el, hogy Csongvay Dénes 
gondnok a fákat becsületes áron kifizette az egyházközségnek és nem károsította meg azt. 
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szekérrel hordták a vasútállomásra, csertörő malmokba. Az első világháborúig 
szállítás előtt kazlazták is a cserhéjat, de azután leegyszerűsödött a munka, és a nők 
kiszorultak az erdőről, a cserhántás a férfiak munkája lett. 

Sok utána járással sikerült megtudnom a cserkészítés velejáróit, ami 
nagyvonalúan abban állt, hogy lehámozták az arra kijelölt fák kérgét, alapos 
gonddal zsúpba kötötték, száraz helyre rakták, majd megszáradás után Tordára 
szállították értékesítés céljából. Megfelelő várakozási idő után vehette kezébe azt a 
pénzt, melyet először egyenlő mértékben osztott el a dolgozókkal az egyházközség. 
Az első összeget októberben kapták, ami 8575 Lei volt.  

12.6 Az erdők gyarapítása 

12.6.1 Vásárlások 
Ezekben az esetekben a szó szoros értelmében arra kell gondolnunk, hogy 

az egyházközség megvásárolt kisebb-nagyobb erdőterületeket. A vásárlási 
szándékot bizonyos előzmények befolyásolták, de a tényen nem változtatott 
semmit, ha valaki kényszerűségből, vagy önszántából akart eladni az 
egyházközségnek egy darab erdőt. A megvásárláskor azonban bizonyos 
szempontok érvényesültek, hiszen nemcsak a terület gyarapítását vették célba, 
hanem azt is figyelemben tartották, hogy az erdőt mindig hosszú távon kellett 
gondozni, melyet egyik oldalon meghatározott a jövedelem szaporodása, másik 
oldalon lényeges volt, hogy minél több jó erdeje legyen az egyházközségnek. 
Harmadsorban céltudatosan jelöltek meg egy-egy erdőrészt, s annak megfelelően is 
kezelték azt. Ezt mintázza az a gyakorlat, melyet a Balogh Ferenctől megvásárolt 
erdő esetében alkalmaztak, s melyet éppen emiatt a „kepealaphoz” csatoltak, vagy a 
„Dénes-erdejéből” származott jövedelem is meghatározott célt szolgált. 

Rendkívüli esetek itt is előfordultak, amikor egy-egy adós fizetésképtelenné 
vált, s akkor nem volt más megoldás, mint hogy eladja valamelyik erdejét. Ilyenkor 
az első vevőnek az egyházközség számított, s a megvételi árból leszámították az 
adósságot, a megmaradt összeget pedig kifizették az eladónak. 

Azt sem hallgathatom el, hogy az egyházközség kötött olyan vásárt, pl. 
1840-ben, amikor Prohászka Jánostól megvásárolt egy darab erdőt, és sok 
halogatás után fizette meg a vásárlási összeget. 

Az egyházközség erdőinek gyarapításánál kell megemlítenem azt is, amikor 
a községi erdőt feloszlatták, és abban az évben 46 ár erdőt kapott az egyházközség. 

Minden vásár alkalmával szerződést kötött az arra kinevezett Bizottság, 
melyben szokáshoz híven rögzítették az adás-vétel feltételeit. Két gyakorlattal 
találkozunk, és mindkettő esetében látszanak a hivatalosság nyomai, mert pecséttel, 
vagy később bélyeggel látták el őket. Az első gyakorolt forma az volt, amikor 
bizonyos szövegezés tiszteletben tartásával házilag készítettek el egy okmányt, a 
másik pedig egy nyomtatott minta kitöltésével született. A következőkben két 
iratot ismertetek az 1879. évből: 
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- 1). Kéziratos, házi-szerkesztésű szerződés: 
 
„Örök Vásári Szerződés    Eredeti 
 

50 
Krajcáros 
bélyeg 
Mely köttetett bágyonba a mái alol írt napon a következőképpen - Lévén nékem bágyoni id. 
Baranyai Zsigmondnak egy darab erdőm szakadásos, írtásos, árkos és legelső hellyel a 
Sövénykút düllőbe Csegezi Elek és Csép Mihály erdejek és árkos helyek szomszédságaik 
között.- A bágyoni 712 sz. /.../ 6 rend 8309, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, és 83 ig 

hrszámok alatt összvesen 2 hold 1244 �  öl, egy évi tiszta jövedelme 1 ft 30 kr - Én ezen 
birtokomat mint tulajdon örökségemet szabad kézből terűmentesen adója terűje és tartalékaival 
együtt szavatosság vállalásom mellett örök árért el és át adom a Bágyoni Unitárius Szent 
Egyháznak /: Gondnok Barra József megbizása mellett:/ 100 Ft írva egy száz O e 
forintokért.- feljogosítom az Egyház részére /.../ a birtokosi tulajdonjogot saját költségen 
Barra József mint gondnok át kebeleztethesse minden kihallgattatásomon kivül.- Én mint 
Gondnok az egyház pénztárából a közösen megállapított vétel árt az alol írt tanuk előtt 
lefizettem - s az egyház részére az birtokot által vettem.- /.../ S ezennel a birtoklási tulajdon 
jogot által is botsátottam.- 

S így mind két felek az általános pol: tör: 934 ƒban gyökerező azon követelményekről 
hogy a fél értéken alolli megkárosítás czimen ezen szerződés felbontathassék lemondunk - 
Kelt Bágyonban 1879 December 30an 
Baranyai Sigmond üdős 
eladó 
sk 
Bányai Lajos sk 
 tanu 
Barra József mp az egyház 
részéről mint Gondnok vásárló 
Balogh Sándor mint községi 
  iskola tanító 
 tanu sk 
/A tulsó oldalon:/ 
  „11-1880 
 E.K.T. Jelen szerződést az Unitáriusok E. K. Tanácsa 1880-ban Január 25.-én 
Kolozsvárt tartott űlésében helyben hagyta és megerősítette 
Kovács Antal  
közigazgatási jegyző 
   PH 
 
Sz: 590 / 880 
  Ezen okmány alapján a tulajdonjogát id. Baranyai Zsigmond által 100 
fért eladott /.../ birtokokra a bágyoni 712 számú telekjegyzőkönyvből B 4 sorsz. alatti 
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lejegyzéssel a 11. számú telekjegyzőkönyvbe írt 40 rendszám alatti hozzájegyzések, vásárló: 
Bágyoni unitárius egyház javára B 1 sorszám alatt békebeleztetett. 
 A tordai kir telekkönyvi hivataltól 1880. Mrtius hó 6án 
Szilágyi Tamás 
k. telekkönyvvezető”.124 
 
- 2). A nyomtatott szerződés: 
 „Eredeti 
Adás-vevési szerződés 
50 
krajcáros 
bélyeg 
 
 PH 
 
Mely  egy érszről Tisztelendő Csegezi László /.../ lakosok mint eladók más részről pedig /.../ 
lakos mint vevő között alólírott napon következő feltételek alatt köttetett: 
 1) Fennnevezett eladók eladják ezennel örökre és visszavonhatatlanul /.../ községbeli 
/.../ számú telekjkönyvében /.../ frt.-kr. azaz /.../ osztrák értékben kialkudott árért /.../ 
lakosnak. 
 2) Nevezetes vevő a fenntebb leírt birtokot a fennkitett vételárért átveszi, mely 
vételárnak összvegét az alól írt tanuk elött készpénzben ki is fizette: 
 3) Vevőfél a megvett birtoknak a mai napon birtokába lép és ez időtől húzza annak 
minden hasznait, de viselé is ellenben minden terheit s így az adót is, mely a /.../ számú 
birtokív szerint frt kr. jövedelem után jár. 
 4) Az eladó feljogosítja a vevőfelet hogy tulajdoni jogát az 1. pontban leírt birtokra, 
minden további kikérdeztetések nélkül telekkönyvileg bekebeleztetheti. 

 5) Mindkét fél lemond az általános polgári törvénykönyv 934 ƒ-ban gyökerező azon 
következményekről, hogy a félértéken alóli megkárosítás czímen jelen szerződvény felbontassék. 

 Ezen szerződés az irástudatlan feleknek a p. eljárás 168. ƒ. szerint anyanyelvükön 
megmagyaráztatván, általuk mindenekben helyben hagyatott és aláíratott. 
 Minek hiteléül ezen adás-vevési szerződés mindkét fél aláírásával megerősítve 
kiadatik. 
Kelt Bagyonban 1879-ik December hó 30 napján. 
Elöttünk: 
Csegezy László sk 
Simonfi Ferenc Barla Klára 
mint tanuk 
A Bágyoni Unitária  egyház 
Moldvay János részire mint vásárló 

Gondnok 
 Barra József sk 

                                                 
124 - 51. I. - 1879. 



124 
 

/Tusló oldalon:/ 
11-1880 
E.K.T. /.../ 
Sz: 589 / 880 
 tkv 

 /.../”125 

12.6.2 Adományozások 
A következőkben egy adományozási okmányt ismertetek 1882-ből, 

melynek szövegezésére kívánom felhívni a figyelmet, s nem annyira a benne 
foglaltakra. Az adományozásokkal kapcsolatosan elmondom, hogy általában 
ezeket a jótékonykodási célú eseményekhez kellene sorolnom, hiszen az 
adományozók önszántukból tették gazdagabbá az egyházközséget, viszont ennek 
ebben a fejezetben is kimondottan helye van.126 

 „Eredeti 
1 Ft 

bélyeg 
PH 
Ajándékozási okmány 
Alol írt Bágyoni Kovács Dénes, a Bágyoni határ Sövénykút nevű határ részét - most 

már az Unitárius Egyház és Gál Miklós utódai közt lévő erdőmet egész terjedelmében 
ajándékozom a Bágyoni Unitária Szent Ekklézsiának azon fenn hagyással hogy az a bér 
megváltási alapot képező birtokhoz csatoltassék, - Amely áll a Bágyoni 240 Sz:Tljkben 54 r. 

8344 és 8345 h.r.sz: alatt 564 �  öl terjedelemmel, - tiszta jövedelme 16 ez p. p. - az általam 
meghatározott értéke 20./. husz frt. 

 Jogot engedek az írt Bágyoni Unitárius Egyház elöljáróságának hogy tulajdonjogot - 
az általam ajándékozott erdőre nézve Békebeleztethesse, - minden költségek az egyház terhére 
essenek.- 

  Bágyon 1882 Décemb 31 n 
Kovács Dénes ajándékozó 
Bányai Lajos sk az unitárius egyház 

nevében 
tanu gondnok Bodoczi 

Gábor sk 
Barra József sk Elfogadó 
tanu”  
A fenti ajándékozási iraton is ott áll a telekkönyvi bejegyzés, melynek 

értelmében az egyházközség el is végezte a telekelést. Mellőzve a számonkérés 

                                                 
125 - 51. I. - 1879. A fenti adás-vételi szerződéssel kapcsolatosan még csak annyit szeretnék 
megjegyezni, hogy fontos tudnivalót tartalmaz. Az aláhúzott bejegyzések a kitöltött szövegrészt, a többi 
pedig az ürlap tartalmát jelenti. A szokott módon láttamozta az Egyházi Képviselő Tanács is és végül 
történt a telekkönyvi jegyzőkönyvelés is. 
126 - 51. I. - 1879.  
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hangnemét, legalább a megjegyzés erejéig el kell mondanom, hogy a jóval előbbi 
megállapítás ellenére a Vezetőség, de sokszor éppen a gondnokok nem álltak 
mindig kötelességteljesítésük magaslatán. Történtek ugyanis olyan esetek, amikor 
hanyagság miatt elmulasztották a telekelést, aminek pereskedés lett a vége. 
Ténylegesen „Körösi Kati és társától” egy erdőrészt vásárolt az egyházközség, - 
melyet a Főhatóság is jóváhagyott -, de addig hanyagolták a telekelést, míg egy 
másik tulajdonos is megvette ugyanazt a területet. A felelősséget teljes mértékben 
Barra József gondnokra hárították, és arra utasították, hogy tisztázza ki az ügyet az 
új tulajdonossal, Körösi Györggyel. Ennek végső kifejlete előnyös lett az 
egyházközségre nézve, de el kellett viselniük a hanyagság következményeit. 
Többségükben azonban pontos telekkönyveléssel találkozunk, mint a földterületek 
esetében. 

Nem tartozik szorosan az erdőgyarapítás tárgyköréhez, de mégis részét 
képezték annak azok az események, amikor valamilyen cserét hajtottak végre. A 
birtokcseréket megelőző megegyezés alapján vitték végbe, pontokba szedett, 
megmásíthatatlan szerződések alapján. Amikor feltevődött a kérdés, hogy miért 
kell egyes cserét végrehajtani, akkor azokat a megnyugtató feleleteket találjuk, 
hogy azért, mert egy-egy fizikai személy területe beékelődött az egyházközség 
területe közé, s így a kisebb terület nemcsak nehézségeket okozott a fák 
értékesítése rendjén, hanem számtalanszor kellemetlensége származott a 
szomszédnak, de az árverező bizottságnak is. A felsorolt előnyök kecsegtették a 
feleket arra, hogy ilyen cseréket végezzenek. Az aggodalmaskodók számára 
megnyugtatásként szolgálhat, hogy az egyházközség vezetősége igyekezett 
előnyösen kihasználni a cseréket, s ilyenkor sem lehetett törvénytelenségeket 
elkövetni, hiszen az eseményeken ott csüngött mindig az egyházközség tagjainak a 
szeme. Olyan cserékről is tudunk, amikor a cserélőnek szántóföldet adtak, aki 
viszont pénzzel pótolta meg azt.127 

12.7 Az erdőreformok  
Az erdők tekintetében is több szakaszban történtek a szigorítások. Kezdeti 

időszakban enyhébbek, majd később nemcsak szigorúbbak lettek, hanem 
elkezdődtek a kisajátítások is. 

12.7.1 Az első időszak 
A szigorítások kezdeti szakaszában csak a Magyar Királyi Erdőgondnokság 

engedélyével lehetett fát vágni az egyházközség erdejében. Maga a szolgabíró 
közölte az egyházközséggel, hogy az erdő 6, 77 %-át használhatják értékesítés 
céljából. Még a szárazágak gyűjtése is csak szigorú felügyelet mellett történhetett. 
Ez időszak önkényes szigorításai csak annyiban korlátozták az egyházközséget, 
hogy 1 Ha 71 ár - 4 Ha 56 ár (3-8 Hold) erdőt jelölhettek ki vágás céljaira. Ez egy 
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rendszerességet követelt az egyházközségtől, ami elsősorban azt jelentette, hogy 
csak olyan kiterjedésű erdők értékesítéséről lehetett szó, melyek kiaknázása 
szigorítások között is jövedelmet feltételezett az egyházközségnek.  

Hamarosan nehézségei támadtak a keblitanácsnak, mert kaptak ugyan az 
esztendő vége fele, szeptemberben engedélyt, de kiderült, hogy a községi osztó-
bizottság nem a megelőző megállapodás szerint járt el, s így nem részesítette sem 
az egyházközséget sem az iskolát megfelelő mennyiségű fában. Ezt meg szerették 
volna óvni ugyan, viszont az lett a következménye, hogy 1887-re az egyházközség 
nem kapott favágásra engedélyt, s az eddigi történetében először fordult elő, hogy a 
számottevő erdeje mellett fát kellett vásárolnia az egyházközség belső embereinek. 
A megtörténtekből arra következtethetünk, hogy elsősorban is a község 
„körjegyzősége” mulasztott ebben a vonatkozásban, hiszen a kérést beterjesztették 
ugyan, de a pártfogás, illetve a megfelelő felterjesztés elmaradt. 

12.7.2 A második szakasz 
1886-ra már teljes mértékben életbe léptették az ún. üzemterv szerinti 

vágást. Ez azt jelentette, hogy az egyházközség Kebitanácsa megelőzően felmérte 
szükségleteit, kiválasztott egy erdőrészt, ami belefért a már régebben megállapított, 
és kiutalásra szánt mennyiségbe, megfelelő helyen kérvényezte annak 
jóváhagyását, s türelmesen megvárta, míg megérkezett az engedély. Ez persze nem 
ment ilyen egyszerűen, hiszen az „erdősszel” is tanácskozni kellett, s amennyiben ő 
nem találta elég indokoltnak az egyházközség kérését, abban az esetben ő volt a 
legelső, aki áthúzta az egész tervet, aminek következtében arra kényszerült a 
keblitanács, hogy egy újat készíttessen. A terv elkészíttetése is mindig költséges 
volt, mert azt csak ahhoz értő, megfelelő végzettségű ember végezhette. Ennek 
köszönhetően, tehát mindig egy mérnökhöz kellett forduljon a keblitanács, aki 
elvállalta a tervet, a szükséges térképeket fizetés ellenében. Sokszor fordult elő, 
hogy nemcsak az üzemterv, hanem az erdőrajzok is kiigazításra szorultak Több 
ilyen kiigazító munkát végezett Jesech Sándor, akinek mindannyiszor megfizették 
a díjat. Előfordult, hogy nagyon hiányosan készítették el a terveket, vagy éppen 
késleltették az értékesítést, mely akadályozta az egyházközség előrelépését. Az 
üzemterv megkövetelt egy ún. engedélyt, melyet az elöljáróságnak kellett 
beszereznie. Csak e kettő megléte, láttamozása, valamint az erdész kiszállása tette 
lehetővé az eredeti cél megvalósítását: az erdő értékesítését. Bár ezek az 
üzemtervek, térképek mindig a pénztáros kezelésébe kerültek, s egyben nagyon 
fontos okmányok is voltak, mégsem őriztek meg egyetlen egyet sem közülük. 

Az 1895. évi tagosítás nem érezhető olyan nagymértékben az egyházközség 
erdőgazdálkodásában, mint amilyen szembetűnő volt a földgazdálkodás esetében. 
Talán éppen ez a magyarázata annak, hogy a szigorítások régebbről életben voltak, 
s azokon kívül tagosítási fizetnivalói is voltak az egyházközségnek, viszont 
panaszló jegyzőkönyveket nem olvashatunk. Ebből az időszakból vannak azonban 
feljegyzéseink, hogy tekintettel a sok kiadásra, anyagi nehézségekre a „M. kir. 
erdőszeti Gondnokság”-hoz több alkalommal is kérvényeztek, hogy nagyobb terület 
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értékesítését engedélyezze, s több-kevesebb fenntartással meg is kapták az 
engedélyeket. Itt meg kell azt is jegyeznem, hogy akár a nagyfák vágásáról volt 
szó, akár pedig a pénzszerzés volt a szempont, csak a megállapított keretek között 
mozoghatott a kitermelés, értékesítés. Ilyen volt, pl., hogy a rendkívüli segély 
kiadása maga után vonta a következő évi kiutalást, amit természetszerűen annak 
függvényében állapítottak meg 1898-ban. 1898-tól, a 20.685 sz. Miniszteri leirat 
szabályozása értelmében még keményebb szigorlatok léptek életbe, s egyben az 
értékesítésekről is pontos kimutatásokat kellett elkészíteniük.  

Az üzemterv biztosította lehetőségek a 19. század fordulóján valamivel 
több, mint 2 Ha 87 ár területen engedték meg a gazdálkodást, de 1916-ra olyan 
szigorítás következett, mely kimondta, hogy az üzemtervet csak egy területre lehet 
elkészíteni. Az egyházközség esetében 6 olyan erdő volt csupán, ahol ezt meg 
lehetett valósítani: Nagyles, 3 Ha 69 ár, Koszta: 2 drb erdő. 3 Ha 69 ár, Sövénykút 
3,02 ár, Felsőerdő: 67 Ha 91 ár. A nehézséget nem az jelentette, hogy kisebb 
erdőterületei voltak az egyházközségnek, hanem az egy helyen történt vágás esetén 
minél kisebb volt a terület, annál kisebb jövedelemmel számolhattak. Ez a helyzet 
tulajdonképpen már régebbről is éreztette hatását, hiszen 1905-ben azt állapította 
meg „szomorú szívvel” a vizsgálószék, hogy már „erdő sincs”, ami azt a hiányt 
pótolhatná, ami a rossz földgazdálkodásból származott. Itt nem arra kell gondolni, 
hogy szó szerint nem volt már erdeje az egyházközségnek, hiszen a terület 
megvolt, hanem arra, hogy hiányoztak a kiaknázás feltételei, s nem tudták 
kellőképpen irányítani a folyó javításokat. 

1906-ban már a Torda-Aranyos Vármegye Közigazgatási Erdő Bizottsága 
csak abban az esetben volt hajlandó jóváhagyni nagyobb mennyiségű fa eladását, 
amennyiben a befolyt összeg 10 %-át javításra fordította az egyházközség. Ez az új 
állapot természetszerűen megkövetelte a pontos kimutatások elkészítését, miszerint 
nyomon lehetett követni a megszabott felhasználási feltételek teljesítését. Ekkor 
már az is tapasztalható, hogy sok szabályozásnak kellett az egyházközségnek 
alávetnie magát. 

12.8 A kisajátítás 
1922-ben Bágyonban is fújni kezdett a kisajátítások szele. A lelkész 

meghívót kapott a Kisajátító Bizottság tárgyalására. A meghívás célja az volt, hogy 
az egyházközség küldjön egy képviselőt, aki majd bejelenti, hogy hol és milyen 
áron mond le bizonyos erdőrészekről a kisajátítás javára. Az akkori keblitanácsi 
határozatban még határozottan az áll, hogy a Száldobos és Rakottyás erdőrészeket 
hajlandók 1 hold = 2000 Lei árban eladni, de ekkor még nem is sejtették, hogy mi 
is állt a szándék mögött. Tapasztalható a keblitanács hiszékenysége, s 
hozzáállásából az is kiderül, hogy 18 nap múlva, november 23.-án fájdalommal 
kellett tapasztalnia, hogy a kercsedi részen közel 9 Ha 20 ár erdőt máris kisajátított 
a román állam. Az eseményekből tapasztalható, hogy tisztességesen megkérdezték 
ugyan az egyházközséget, hogy melyik erdejéről szeretne pénzért lemondani, de 
végül is azt vették el, amelyiket éppen akarták. A keblitanács visszaszerzési 
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kísérletezését bizonyítja az a jegyzőkönyv, melyben módot kerestek, hogy 
valamiképpen értékesítsék a kisajátított erdőt, de sajnos arra semmilyen lehetőség 
nem nyílott. A próbálkozások sikerének mondhatjuk, hogy eladtak 92 ár erdőt, ami 
máskülönben minden bizonnyal a kisajátítás útjára került volna. 

1923. július 10.-én 28 Ha 67 árat sajátított ki ismét az állam. 1924 
januárjában a Felső erdőn 67 Ha 91 ár területet vettek el, amivel a kisajátított 
erdőterület 96 Ha 58 árra egészült ki. A magyar nyelvű levélben elég homályosan 
fogalmaztak, azonban kiszűrhető belőle, hogy az egyházközség kercsedi erdejét 
kisajátította az állam, amit a mohácsi község szeretett volna megvenni. Ehhez 
azonban a bágyoni egyházközség pecsétje és a gondnok aláírása volt szükséges. 
Amennyiben azonnal megveszik, akkor 50 éves kölcsönt ad a mohácsiaknak az 
állam, ami összesen 120000 Leit jelent. Az irat azt is megjegyzi, hogy az 
egyházközség hamarabb hozzájuthatna a pénzéhez, amennyiben a pecsétet és az 
aláírást kiadja. Magam is kissé fondorlatosnak találtam a fenti ügyet, és nem is 
egyeztek bele a keblitanács tagjai. A szóban levő terület telekkönyvileg nincs az 
egyházközség nevén.  

A lelkészt és a gondnokot utasították, hogy minél gyorsabban és 
hatékonyabban mentsék, ami menthető. Megkeresték Dr. Bogdán Jenő ügyvédet, 
aki azt az ajánlatot tette, hogy amennyiben 17 Ha 26 ár erdőn felül megment az 
egyházközségnek, akkor minden holdért 300 Leit kér. Ha pedig semmit sem tud 
megmenteni, akkor 800 Lei ügyvédi díjat követel. Amennyiben az egyházközség 
visszavonná a megbízását, akkor abban az esetben is köteles 300 Leit adni 
fáradsága díjába. Magától értetődően a keblitanács nem egyezett bele a láthatatlan 
üzletbe, s a támasztott igényeket visszautasítva dr. Gál Miklóst kérte fel az ügy 
védelmezésére, aki a Kör jogtanácsosa is volt. 

1924-ben a jövedelmi kimutatásból értesülünk a helyzet súlyosságáról, mert 
elsősorban az egyházközségnek az erdejéből „ 60 hold maradt meg a kisajátítás után”, 
de ugyanakkor megszűnt a bevétel a tűzifából is. Legalábbis egy időre. A 
szigorítások időszaka folytatódott, hiszen 1925-ben erdő kisajátítás és kitermelés 
címen megadózták az egyházközséget. A püspök arra kérte a Vezetőséget, hogy 
valaki feltétlenül teremtsen kapcsolatot a köri jogtanácsossal, s kérje meg, hogy 
személyesen járjon el ebben az ügyben, „mert az írásbeli panaszok és fellebbezések 
személyes közbenjárás nélkül nem sokat érnek”.128 Ekkor a keblitanács esperesi úton 
felterjesztett egy kérést melyben közölte, hogy a kisajátítások áldozatául esett 
erdőkért elfogadta az állam részéről felajánlott összeget. Annak körülményei 
azonban, hogy mikor vette át az egyházközség az összeget, egyelőre tisztázatlanok 
maradnak, hiszen ezzel kapcsolatosan csak az 1938-1939-es évek temető vásárlása 
alkalmával tudunk meg közelebbieket. A szántóföldek tekintetében határozottan 
elutasították az összegek elfogadását, itt viszont több alkalommal is kimondták, 
hogy hajlandók elfogadni a felajánlott pénzt. Annyi bizonyos, hogy a gondnok a 
fenti esetekkel kapcsolatosan intézkedett, de nem lehet megállapítani a 
végérvényes állásfoglalást. 
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1926-ban még mindig az egyházközség viselte a kisajátított erdők terheit. 
Megbízták a gondnokot, hogy nézzen utána, mert közel 6000 Lei erdőköltség 
terhelte az egyházközséget, ami a régi 180 Hold erdőre vonatkozott, s a jelen 
pillanatban csak 60 Hold erdőért fizettek ugyanakkora összeget. Arra is felkérték a 
gondnokot, hogy a panasz rendjén mondja el az „inspektornak”, hogy az 
egyházközség jogait egyszerűen figyelmen kívül hagyták, amikor megfosztották 
javaitól, s be kellene látni legalább azt, hogy a belső embereknek fát biztosíthasson 
a keblitanács.129  

1931-ben elérkezett az a pillanat, amikor döntenie kellett az 
egyházközségnek, hogy hol kívánja megtartani a 60 Hold erdejét. Kindl Károly 
mérnök készítette el a tagosítási tervezetet, miszerint a Református Egyházközség 
erdejének a határától „az út mellett egészen a fügedi erdő sarkáig terjedően” 130 vették ki. 

1934-ben még folyamatban volt az a per, melyet az egyházközség a 
kisajátítások miatt indított be, de sajnos, hogy az nem járt semmi közelebbi, az 
egyházközség számára előnyt jelentő eredménnyel. Azon kívül, hogy a kisajátított 
területekért a kötvényeket, illetve azok kamatait Dr. Gál Miklós országgyűlési 
képviselő és köri felügyelő gondnok egyházközségi megbízás alapján felvehette, 
valamint a Felső erdőn 4 Ha 71 ár terület megmenekült a kisajátításból, nem volt 
semmi más, kézzel fogható eredménye a pernek. 

Az „Ocolul Silvic Turda” még 1949-re is megadta a kitermelési engedélyt, 
melynek alapján 28 ár erdőt a „fennálló törvényes keretek között” értékesíthetett az 
egyházközség, amiből természetesen a belső emberek faszükségleteit fedezték, s 
azon kívül még az egyházközség pénztárába is jutott pénz az árverezés nyomán. 

1951-ben véglegesen átment a valamivel több, mint 38 Ha erdő az állam 
tulajdonába. 1952-1953-ban, de később is találkozhatunk azokkal a kérésekkel, 
melyekben az egyházközség számára tüzelőért esdekeltek. Az akkori nehéz helyzet 
beszédes bizonyítékai ezek a megalázkodó kérvények, melyekben külön kellett 
kérvényezni a templom és iroda, de a belső emberi lakások számára is a fát. Ezt a 
helyzetet is egyre bonyolultabbá tették azzal, hogy jelenteni kellett a fűtendő 
szobák nagyságát, az előző évben elfogyasztott tüzelő mennyiségét, az esetlegesen 
raktáron maradt tartalékot, majd láttamoztatni az Egyházi Képviselő Tanáccsal, és 
csak ezek után lehetett remélni a Vallásügyi Minisztérium jóváhagyását. 

1989-ben reménységgel tekintünk jövendőnk felé, amikor úgy tűnik, hogy 
talán, valamikor visszahelyeznek régi jogainkba. Tudjuk, hogy önkényesen nem 
bánhatunk az erdővel, de szeretnénk, ha nem kellene a régi bürokratizmus útjait 
járnunk, ha az egyházközség szükségleteit a saját tulajdonába visszakerült, 
telekkönyvön is a nevén szereplő erdőből fedezhetné, és miért ne mondjam ki, 
hogy jó lenne az ebből származó jövedelem is, hiszen van, amit kezdenünk vele. 

                                                 
129 - Három év alatt, 1925-1927 között 8 Ha 45 ár területen szerezhették be a szükséges famennyiséget, 
viszont szűk keretek között továbbra is értékesíthették a megmaradt erdőt. 
130 - 12. KJK – 1932. január 29. 
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12.9 Erdőgazdálkodási fegyelemtartás 
Abból a szemszögből figyelhetjük a fegyelemtartást, hogy milyen fontos 

részét képezte az erdőgazdálkodás az egyházközségi tevékenységnek, mert csak 
ebben az esetben minősül helyesnek nézőpontunk. Amennyiben tévesen, vagy 
ferdén tekintünk a kihágások gyakoriságára, s az abból következett büntetésekre, 
akkor eltévesztjük szem elöl a fő célt. Éppen ezért hivatkozom azokra a 
rendszabályokra, melyeket az egyházközség felállított annak érdekében, hogy az 
erdőgazdálkodás a lehető leghatékonyabban szolgálja a közösség ügyét. 
Másodsorban megtalálhatók a hivatalos, állami rendeletek is, melyek áthágása 
nemcsak szabálysértést jelentett, hanem természetszerűen büntetéseket vont maga 
után. Akkor sikerül átfognunk ezt az egész rendtartást, ha felfedezzük minden 
egyes mozzanatát, s azok sorrendbe való helyezése után is olyanoknak minősítjük, 
mint, amilyenek voltak a valóságban:  

- Akár tetszik, akár nem, a kihágások elindító oka elsősorban közvetve 
éppen a belső emberek iránti kötelességek nem teljesítésével állott kapcsolatban. 
Szorosabb értelemben a fegyelmezések többsége akkor kezdődött, amikor 
megtagadta valaki az egyházközségi tagok közül a már említett tevékenységet. 

- A fegyelemtartás második területe abban fedezhető fel, amikor nem 
tartották be a jelzéseket, vagy a határokat, s annak következtében kisebb-nagyobb 
károkat okoztak az egyházközség erdejében. 

- A fegyelemtartás harmadik csoportjába a legsúlyosabb esetek tartoztak, 
amikor eltulajdonítások útján akartak jogtalanul hozzájutni a fához. Amennyiben 
nem sikerült békés úton megoldani ezeket az eseteket, akkor következtek a 
pereskedések. 

12.9.1 A bels ő emberekkel szembeni 
kötelességek megtagadása 

1746-ban már találkozunk azzal a jelenséggel, hogy akadozások voltak a 
lelkész és a kántor fabérének beszolgáltatása terén. Mit is jelentett ez közelebbről? 
A „ Díjlevél” rendjén találkoztunk azzal a famennyiséggel, melyet az egyházközség 
„ leszállítva” megígért a lelkésznek, kántornak és ritkán a harangozónak is. De 
nemcsak ez, hiszen a tanácsterem, iskola, a Classis és később a templom részére is 
biztosítani kellett azt a famennyiséget, amit előre, megfontoltan meghatározott a 
keblitanács. 

Láthattuk a földterületeken történt gazdálkodáskor, hogy a közmunka 
tulajdonképpen egy természetes velejárója volt a tevékenységnek, de a hívek 
kötelességének is. Az erdőtelepítések alkalmával már itt is találkoztunk azzal a 
helyzettel, amikor felszólítás alapján közmunkát kellett végezzenek az 
egyházközségi tagok. A rendtartáshoz régi időtől kezdve tehát hozzátartozott, hogy 
a „gyalogosok”, akiknek nem volt szekerük, végezték a fa levágását, s magától 
értetődően a szekeresek kötelessége volt hazaszállítani azt. Amint pedig semmi 
sem működött könnyen, úgy itt is - talán már a kezdet kezdetén - jelentkeztek a 



131 
 

nehézségek, hiszen éppen annak következtében mondta ki az 1746-ban tartott 
Püspöki Vizitáció, hogy amennyiben szükség van rá, akkor büntetés terhe alatt is 
végeztesse el az egyházközség a belső emberek fájának levágását és 
hazaszállítását. 

A favágók, de a szállítók névsorával is korán találkozunk a 
jegyzőkönyvekben, s bár nem lehet megállapítani a folytatólagosságot, mégis 
elmondható, hogy a korok igényeinek megfelelően, pontossággal vezették azokat. 
Ma már elég nehezen követhető nyomon, a névsorok alapján, hogy milyen 
időszakonként került sor egy-egy egyházközségi tagra a favágás, vagy a lehozatal 
tekintetében, de tény, hogy nagyon odafigyeltek azokra, akik kimaradtak, s adott 
esetekben meg is jegyezték, hogy azok nem kaptak feloldást a fahozatal, vagy 
éppen a levágás alól (1886 december).  

1896-tól meghatározták, hogy beírják a favágók és lehozók névsorát a 
jegyzőkönyvekbe is, amit nem gyakoroltak ugyan teljességgel, mert nem végezték 
el az utólagos bejegyzéseket. A fenti intézkedésnek nem lett látható 
következménye, viszont annyi bizonyosnak látszik, hogy nyilvántartásokat 
vezettek, s ha éppen az összeállító bizottság ki is feledett valakit a sorból, akkor 
éppen a sorstársak figyelmeztették őket a mulasztásra, és felszólították a kimaradt 
személyek utólagos bejegyzésére. A fent jelzett esztendőben pl., 35 favágó és 
ugyanannyi fuvaros neve olvasható a korabeli névsorban. 

A favágásokat és a lehordást az erdőről általában a téli hónapokban 
végezték, s csak nagyon ritka esetben történ az őszi időszakban. Ez utóbbi csak 
akkor fordulhatott elő, ha valamilyen rendkívüli körülmény megzavarta az 
egyházközségi tevékenységet, s amiatt kellett halasztani a munkálatot. A 
tevékenységet az egyházfik szervezték, s tőlük is kérte számon annak kimenetelét a 
keblitanács. Az elkészített névsorok alapján felszólították a személyeket, s az előre 
meghatározott időre kitűzték a favágás időpontját. Ezt követték nyomban a 
megtagadások. Voltak olyanok, akik egyszerűen megtagadták fát vágni a „T 
papnak”, mások pedig távol maradtak az eseményektől. Az után az egyházfik 
gondoskodtak arról, hogy megtörténjen a favágás. Gyakoriak a másodlagos 
felszólítások, s amennyiben arra is negatívan válaszoltak, akkor a törvény 
szigorával léptek fel. A kezdeti szakaszban napszámosokat fogadtak az egyházfik, 
s a nekik fizetett összeget kifizettették a mulasztókkal. Ha megtagadták ezeknek 
kifizetését, akkor közigazgatási úton szereztek jogot az egyházközség 
követeléseinek. 

Tagadhatatlan, hogy rendkívüli esetekkel is találkozunk, melyek közé 
sorolható pl. Balogh János és Nagy Márton története, amikor az említettek arra 
kérték az egyházközséget, hogy legyen tekintettel testi gyengeségükre, és mentse 
fel a keblitanács őket a kepefa vágásának kötelessége alól. A kérelmezőket elég 
erőseknek találta a keblitanács ahhoz, hogy levágjanak egy szekér fát, s 
amennyiben megtagadnák, akkor embert fogadnak, és azzal végeztetik el a munkát, 
amit a nevezetteknek kellett volna megtenniük (1921 április). 

1947-ben éppen a gondnok követte el azt a nagy hibát, amikor úgy oldotta 
meg az erdőn maradt 5 szekér kepefa vágását, hogy 5 szekér fát adott a levágási 



132 
 

munkálatokért. Megállapította a keblitanács, hogy ilyennek többé nem szabad 
történnie, mert „a kötelességüket elvégző egyháztagokban rossz vért szül”,131 vagyis még 
többen megtagadják kötelességük teljesítését, másodsorban pedig 1 millió Lei kárt 
is okozott az egyházközségnek.132 

A fegyelmezések következő szakasza a fa lehozatalával kapcsolatos. Míg 
gyakran találkozhatunk a vágás megtagadásával, még fokozottabban jelentkezett a 
lehozatal megtagadása. Itt is a meg nem jelenéstől a makacs tagadáson át 
olyanokkal is találkozunk, akik többszörösen is ellenálltak a felszólításoknak. A 
megtagadás után az eljárás következett, mely szerint felszólították a szóban 
levőket, hogy teljesítsék egyházközségükkel szembeni kötelességüket, s ha azok 
után sem voltak hajlandók, akkor az egyházközségi törvények szigorával, erejével 
léptek tovább. Általában 3 napos haladékot adtak, hogy teljesítsék a mulasztást, 
hiszen a szabályrendelet azt előírta, de ha akkor sem teljesítették a követelést, 
akkor a mulasztók terhére az egyházfik kötelessége volt lehozatni a fát. Itt is bőven 
találkozunk olyan történetekkel, amikor a megtagadók közül a fa lehozatala alól 
kérték felmentésüket. A névsorok létezését igazolja az a tény is, hogy pl. 1895-ben, 
elővették a megelőző évi névsort arra a célra, hogy 2 személy azért kérte 
felmentését, mert a megelőző évben is fát hozott az erdőről. Az állítások 
valódisága bebizonyosodott, aminek következtében megkapták felmentésüket. 

A következő történetekből arról szerezhetünk tudomást, hogy sokan 
hivatkoztak gyenge állapotú igás állataikra, és ez 
a tény egyházközségi szinten is szerepelt, mert 
éppen abban az időben, nagyon lecsökkent az 
igás133 állatok száma. Az előbbiek érdekében 
sorra vették az állattartó gazdák neveit, hogy 
tisztázhassák a kérdést. 1929-ben egy olyan 

érdekes helyzet állott elő, amikor többen is megtagadták a fa leszállítását, mert 
nem volt állatuk. Csép Mihálynét említették, akinek elpusztult az állata, a többieket 
viszont, akik időközben eladták, arra kötelezték, hogy saját költségükön szállítsák 
le a fát még abban az esetben is, ha már nincsen igás állatuk. Ezt a döntést azzal 
indokolta a keblitanács, hogy a névsor összeállításakor még volt, tehát az azt 
jelenti, hogy nem menthetők fel a kötelesség teljesítése alól. 

 
 

                                                 
131 - 14. KJK – 1947. február 25. 
132 - Ezek szerint 200 ezer Lei volt egy szekér fa. 
133 Az egyházközség jegyzőkönyveinek megjegyzései „igás állat” alatt lovat és szarvasmarhát értett, 
de az elbeszélések alkalmával gyakrabban használják a szarvasmarha tulajdonosainak emlegetését. A 
szarvasmarhafélék igába fogására használt, fából készült eszköz a járom, s bár többféle létezik, az 
aranyosmentén a nyakjármot használták. 
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12.10 Kihágások 
Az erdővel kapcsolatos visszaélések, kihágások sorát 1834-ben egy eléggé 

bonyodalmas ügy vezette be, amikor arról értesülünk a 2. Major Osztálya 1. 
Századja kapitányának leveléből, hogy a bágyoniak megverték a mohácsi 
származású „Popa Jakobot”. Ez természetesen bizonyos előzménynek volt 
köszönhető, annak, hogy a mohácsiak megverték Török Pált, aki a bágyoniak 
állítása szerint belehalt sérüléseibe. A katona parancsnok helyesbítette a fenti 
állítást, amikor közölte, hogy Török Pálnak már az eseményt megelőzően is 
erkölcstelen élete volt, akit nemcsak a mohácsiak vertek meg, hanem azt 
megelőzően számtalanszor megverték a bágyoniak is, aminek következtében nem 
is csoda, ha az „emberi gyenge test összve omlik, amelyre a néhai sok alkalmatosságokat 
szolgáltatott”.134 A történet azzal kapcsolatos, hogy a kiszenvedett a mohácsiaktól 
akart fát beszerezni, viszont nem ez az egyedüli alkalom, amikor éppen az erdő 
miatt támadtak a nézeteltérések. Jól lehet mindannyiszor elintézték békésebben a 
kellemetlenségeket, s amint azt már tudjuk 1924-ben a mohácsiakkal határos 
erdőrészt az állam kisajátította, s egyben át is adta nekik. Addig azonban az 
összetűzések sorozatával találkozhatunk az erdőben történt legeltetések miatt, de 
néhány alkalommal tűz okozta károkról is olvashatunk. 

Minden kihágás alkalmával egy gyakorlati megoldás következett, ami 
abban állt, hogy a károsodás tudomásul vétele után egy bizottságot nevezett ki a 
keblitanács, melynek tagja volt az erdőbíró, a pásztorok egyike (ha nem 
mindkettő), és általában 4 keblitanácsos. Az volt a feladatuk, hogy a helyszínen 
felmérték a károkat, ha tárgyszerű volt, akkor felmérték a hiányzó famennyiséget, 
és minden alkalommal megállapították a kár pénzértékét, illetve az eltulajdonított 
mennyiség árát is. Ezeket a „becsüleveleket” bemutatták a gondnoknak, aki a 
Keblitanáccsal karöltve meghozta a megfelelő határozatot, illetve kiszabták a 
kijáró büntetést. A becsülevélben általában több állt, mint a kár értéke, hiszen 
minden olyan, és ahhoz hasonló alkalommal a kötelező, a procedúrával járó díjakat 
is meg kellett fizetni. A házastársak békéltetése során találkoztunk az ún. ülésezési 
díjjal, az erdőkárok becsülevelének megírásakor is volt ún. írásdíj, viszont napi díj 
is. 1923-ban a napi díj 25 Lei, az írás díj pedig 10 Lei volt. A becsülevelek csak 
akkor váltak hitelesekké, amikor azokat aláírták a bizottsági tagok is. 

A következőkben nézzük meg azokat a kihágásokat, melyek az enyhébbek 
közé tartoznak ugyan, de melyek után mindig valamilyen eljárás következett. 

- 1860-ban Balogh Mártont vádolták, mert tiltott időben ment az erdőre 
fáért. A tettes nem tagadta, viszont megjegyezte, hogy saját fáját hozta el. Annak 
ellenére sajnálattal értesítették, hogy éppen a tiltott időre való tekintettel nem 
tudják elengedni büntetését. 

Nagyon sok alkalommal szabtak ki pénzbírságot a miatt, hogy tiltott helyen 
jártak az erdőben. Az igaz, hogy minden alkalommal nem sikerült elkapni a 
rendelet áthágóit, de a példák arra engednek következtetni, hogy nagyon komolyan 

                                                 
134 - 2. I. – 1834. március 2. 
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vették ennek a törvénynek a betartását. 1892-ben a reformátusokra panaszkodtak, 
akik már évek óta az egyházközség erdején vágtak utat, s így állataikkal mindig 
letaposták a fiatal facsemetéket. Határozottan megtiltották, hogy ez után 
önkényesen utat kezdjenek, s a pásztorok kötelességévé tették, hogy zárják le a 
megkezdett utakat, még jobban kövessék nyomon a tetteseket, s akár zálogolás 
útján is hassanak oda, hogy megszűnjön a károkozás. Hozzátették még, hogy a 
fenti határozatról értesíteniük kell a Református Egyházközség elöljáróit. Simon 
Antal, református lelkész ellenszenve itt is meglátszott, hiszen éppen ő is azok 
közé tartozott, aki 1899-ben új utat akart vágni az egyházközség erdejében. 
Tisztességesen megkérték, hogy jelenjen meg a keblitanácsi gyűlésen, viszont 
távol maradt, s így arra kötelezték, hogy fizessen 10 Ft kártérítést az 
egyházközségnek, mert ellenkező esetben pert indítanak ellene. Ne csodálkozzunk 
ma a régi határozaton, hiszen elsősorban itt kihágásról volt szó, másodsorban pedig 
alig egy évvel azelőtt éppen a református lelkész, vallástalansággal vádolta az 
unitáriusokat. Hogy mennyire lehetett igaza, vagy nem a református lelkésznek, azt 
ma nem lehet megállapítani abból, hogy megtagadta a büntetés kifizetését, viszont 

az egyházközség vezetősége sem volt rest, és 
beperelte a lelkészt. 

A kihágások sorát a tilosban való 
legeltetések gazdagították. Határozatban 
korlátozták a legeltetést, de 1888-tól táblákat is 
elhelyeztek: „Tilos a legeltetésTilos a legeltetésTilos a legeltetésTilos a legeltetés az eklézsia erdején” 
felirattal. Ennek ellenére azonban gyakran 
áthágták a rendelkezéseket. Itt inkább olyan 
eseteket említenek, amikor a szarvasmarhák egy 
újonnan ültetett 
területre tévedtek, 
hiszen ott 

okozhatták a nagyobb kárt az által, hogy letaposták az 
új ültetvényeket. A keblitanács jószívűségét tükrözi, 
pl. az a döntés, amikor a kövendi Gál Sándor 9 Ft-os 
büntetéséből elengedett 2 Ft-ot. Az erdei legeltetés 
megtiltását többször is felújították, s mintegy az által 
is jelezve, hogy a felfrissítéssel csak erősíteni akarják 
a régebbi határozatot. 

Elég gyakoriak voltak az erdőtüzek által 
okozott károk. 1869-ben 15 ifjú járult hozzá egy nagy 
kiterjedésű erdőtűzhöz. A tűz értelmi szerzői Szabó 
Márton, ifj. Csép Sámuel és Bottyán Mihály ifj. 
voltak, akik kerestek egy odvas fát, és abban 
gyújtottak tüzet. A büntetésük számottevő volt, hiszen 
Szabó Márton a kár 2/3-át, Csép Sámuel pedig 1/3-ad 
részét kellett megfizesse. Az utóbbi azért fizetett 
kevesebbet, mert kiderült, hogy nem volt olyan hibás, 

Büntetések 
Év Összeg 

1837 3 MFt 
1839 12 MFt 
1841 1 MFt 
1846 3 MFt 
1848 2-7 MFt 
1850 1 Ft 25 kr. 
1851 4 Ft 
1853 1 Ft 25 kr. 
1856 6 RFt 
1859 4 Ft 21 kr. 
1860 1 MFt 
1867 12 MFt 
1869 3 MFt 
1870 6 MFt 
1875 3 MFt 
1883 3 MFt 
1888 6 MFt 
1890 1 MFt 
1897 25 kr. 
1901 8 Kor 80 Fil. 
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mint az előző. A többiek büntetése 2 Ft 88 kr. volt. Nem derült ki, hogy 
személyenként, vagy összesen kellett annyit fizetniük. Merem hinni azonban, hogy 
22 kr.-nál többet kellett egyenként fizessenek. 

1898-ban Fejér Mózes véletlenül felgyújtotta a Nagylesen az egyházközség 
erdejét. A kár megállapítása függőben maradt, és a jegyzőkönyvekben sincs 
semmilyen, erre vonatkozó, későbbi utalás. Elgondolható azonban, hogy a kárt 
meg kellett térítenie az elkövetőnek. 

1910-ben is tűz volt az egyházközség erdejében, de éppen a tordai királyi 
ügyész jelezte, hogy az eljárást meg kell szüntetnie, mert nem találta meg a 
tetteseket, s a miatt nem lehet senkit felelősségre vonni. Az egyházközség a kárral 
maradt. 

1918-ban hasonló események szemtanúi lehetünk, hiszen március 27.-én 
ismeretlen tettesek tüzet okoztak a Tőkés erdejében, amikor leégett 1/2 Hold erdő. 
Az Aranyos-Torda Vármegyei Közigazgatási Bizottság büntetendő cselekedetnek 
tartotta azt is, hogy többen nem akartak részt venni az erdőtűz kioltásában. Az 
egyházközség feladatává tették a tettesek kézre kerítését, s bár igyekezett a 
keblitanács ebben a tekintetben, mégsem maradt más megoldása, mint felelőssé 
tenni az erdőpásztorokat, mert nem jelentették azoknak neveit, akik, az erdőben 
jártak az esemény alkalmával. 

A kihágások között kell megemlítenem a tévedésből elkövetett 
károsításokat is, melyek a megszokott módon többfélék lehettek. Voltak olyan 
esetek, melyekkel kapcsolatosan nem jegyezték le pontosan, hogy miben is 
tévedtek az illető személyek, viszont adott esetben éllel fogalmaznak a 
jegyzőkönyvek, melyekben jelezték, hogy bizonyára az erdőre nem „makkot szedni” 
mentek azok a személyek. 

Lassan elérkezünk ahhoz a határhoz, amikor szembekerülünk a „faorzás” 
tényével. Bár régiesnek tűnik a kifejezés, mégis meg kell különböztetnünk ezt a 
cselekedetet a lopástól, hiszen előfordulhatott minden valószínűség szerint azzal az 
emberrel, aki kevésbé ismerte az erdőt, hogy olyan helyen vágott bele az 
egyházközség erdejébe, amiről feltételezte, hogy az ő tulajdonát képezi. Az ilyen 
esetek többségében az elkövető tettesek minden halogatás nélkül megjelentek a 
számon kérő keblitanácsi gyűlésekben, igazolták, elismerték tettüket, megtették 
ajánlatukat, amit hajlandók voltak teljesíteni az egyházközséggel szemben, és 
szinte minden esetben beleegyeztek a keblitanács döntésébe. Nyilvánvaló, hogy az 
ilyen elkövetők nem számítottak általában a sürgős kiadással, hiszen a saját 
erdejükből szándékoztak fát vágni, s emiatt a keblitanács hosszabb határidőket 
adott a tartozás kifizetésére (1 hónap). 

Az enyhébb kihágások végére hagytam azt a történetet, amikor Kovács 
Imre lelkész 1925-ben Bogdan mérnökért kezeskedett, aki 16 szekér fát vágatott le 
3200 Lei értékben az egyházközség erdejéből, minden keblitanácsi beleegyezés 
nélkül. Valószínű, hogy a lelkész sem tudta a vállalkozás pillanatában, hogy 
hamarosan mivel kell szembenéznie, hiszen a fenti összeg kifizetése Kálnokra is 
elkísérte, mert természetesnek találta a keblitanács, hogy a felvállalt összeget 
maradéktalanul fizesse meg a lelkész. 
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Végül 1947-ben találjuk azt a határozatot, miszerint a gondnok többé nem 
egyezhet meg azokkal, akik megkárosították az erdőt, és ugyanakkor a megfelelő 
hatóságokhoz be kell jelenteni a tetteseket, hogy elnyerhessék méltó büntetésüket.  

12.11 Az eltulajdonításokkal okozott 
megkárosítások 
Bármennyire is szépítgetném a tényeket, végül csak oda érkezem, amikor 

nyíltan és tárgyilagosan ki kell mondanom, hogy ebben a fejezetben a lopások 
sokaságáról lesz szó, melyek az adatok tekintetében szinte egyharmadát jelentik az 
erdőgazdálkodással kapcsolatos eseményeknek. Nem lehet célom, hogy itt most 
egymás után felsoroljam a tetteseket, valamint a büntetések összegeit, hiszen 
mindenik történet, akár kisebb, akár nagyobb ítéletet is vont magára, ugyanarra 
irányult: az egyházközség erdőinek megkárosítására. Amikor ennek a kellemetlen 
tevékenységnek az egészét tekintjük, akkor szem előtt kell tartanunk azt a 
határozatot, mely minden időre leszegezte, hogy a jogtalan eltulajdonítás, faorzás, 
lopás mindig maga után vonja a kártérítést, valamint a meghatározott összegű 
büntetést. Mielőtt rátérek ennek tárgyalására, két fontos kitérőt kell tennem, hiszen 
nemcsak a gazdálkodás, hanem a kivizsgálások részét is képezték azok a szokások, 
melyek szerint, amikor nagyobb területen értékesítették a fákat „tizedeseket” jelöltek 
ki, akik maguk mellé vettek még 9 embert, és a megjelölt felelős vezetésével 
„nyilakra” osztották a szóban levő erdőrészt. A második tudnivaló a „matósok” 
kérdése. Ők voltak azok a bizottsági tagok, akiket kineveztek a károk 
felbecsülésére, viszont akiknek éppen ennél fogva joga volt az is, hogy 
bemenjenek a gyanúsítottak udvarára, megvizsgálják az ott található fákat, hogy 
jelzések, levágásra utaló különböző jelek alapján kiderítsék a valós helyzetet. 
Ilyent azonban csak akkor gyakoroltak, amikor feltétlen bizonyítékokra volt 
szükség, mert az illetőket nem látta senki, viszont gyanús időben jártak az erdőn, 
vagy éppen tagadták azt, s a vádat valódi bizonyítékokkal kellett alátámasztaniuk. 

Ritkán fordultak a keblitanácshoz olyan kérelmezők, akik a szokástól eltérő 
módon szerettek volna hozzájutni a szükséges famennyiséghez. Boncza Gábor 
1845-ben fenyegetőzve kérte a nyíl fájának kiadását, különben nem akarta 
megfizetni az aratási költségeket. A keblitanács határozott fellépését tapasztaljuk. 
1883-ban Csép Sándor arra kérte az egyházközséget, hogy 84 Ft hátralékát engedje 
el, mert a fáját ellopták. Tartozását csak azért engedték el, mert sokat segített a 
harangok feltevésénél, s akkor ő sem kért semmilyen fizetést. A hasonló 
engedmények között azonban nem tudunk válogatni, mert nagyon kevés van 
belőlük. Egy utolsóval 1937-ben találkozunk, amikor Kulmi Miklóst tetten érték a 
Nagylesen, aki 104 Lei kárt okozott az egyházközségnek, de úgy találta a 
keblitanács, hogy képtelen lesz megnevezettől „ behajtani”az összeget, s a miatt 
elengedték büntetését. A fizetésképtelenség azt a nagyfokú szegénységet jelenti, 
amikor hosszú távon is reménytelen lenne az adott személy hátralékos névsoron 
való szerepeltetése, s még a törvényes eljárás sem tudná meghozni a várt 
eredményt. 
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Már ejtettem szót arról, hogy a pásztorok, de időnként az egyházfik is 
felelősséggel tartoztak azokban az esetekben, amikor képtelenek voltak előállítani 
a tetteseket. Ilyenkor mindig ők szenvedték el a büntetést. Olyan különös esemény 
is volt 1867-ben, amikor Baranyai Mózes keblitanácsos és erdőbíró került abba a 
kényelmetlen helyzetbe, hogy először fiait gyanúsították, majd bevallotta, hogy ő 
szerzett jogtalanul fát az egyházközség erdejéből. 

1841-ben a megvásárolt nyíl erdőből jogtalanul vittek el fát. Egy pillanatig 
sem kellett arra gondolni az adott időszakban, de később sem, hogy a tett 
elkövetőinek megbüntetése kisebb mértékben történt volna, ha az egyházközség 
erdejéből eladatlan vitt volna el az illető személy, bizonyos mennyiségű fát. 

1883-ban azzal vádolták Balogh Zsigmondot, hogy 2 „nyaláb” fát vitt el a 
Vagyas Sándor részére kimért részből. A vádlott határozottan tagadta, s jelentette, 
hogy akkor a cselédje volt az erdőn, akit megszólítottak az erdőpásztorok, és vissza 
is tette a helyükre azokat. A cselekedetet elkövetett tettnek minősítette a 
keblitanács, és kiszabta a büntetést. Balogh Zsigmond a vizsgálószéknek is 
elmondta panaszát, akit az felmentett. 

1846-ban alszegi Csép János vejét, Jenei Mózest vádolták, hogy Simonfi 
Gáborral eltulajdonítottak egy nyíl fát. 

1875-ben Balogh György az éjszakát választotta alkalmasabbnak a fa 
elorzására, amikor Nagy János fáját el is hozta az erdőről. A megfelelő büntetést 
meg kellett fizetnie. Ezzel az eseménnyel a szerényebb cselekedetek sora végetért, 
viszont elkezdődött egy másik, mellyel kapcsolatosan 1821-ig kell visszaugornunk. 
Itt egy összetett cselekedetről van szó, melyet a büntetések kiszabása követ. 

Bár nem kellemes a téma, viszont részét képezi az egyházközségi életnek, 
nézzünk bele az érdekesebb történetekbe: 

- 1837: a volt erdőpásztornál, Szathmári Gergelynél megtaláltak egy 
elorzott fát, és meghatározták, hogy a volt erdőpásztor kötelessége lesz azt a szálfát 
lehozni, és felszerelni a kútra. 

- „Csép Ferenc Szilágyi Mihálynak á felső Eccla erdejéről pénzen vett fájának 
elorozoltatván, mely orozoltatás nyilvánossá jött hogy felszegi Balog Mihály fiai orozolták 
volna el, melyet magok sem igen tagadnak, így hát a Constitutio /tilalma/ szerént megitéltettek 
12 mforintig - azon kivül á károsoknak károkat megfizessék”.135  

- 1841-ből kiemelem, amikor „Littyán János” fiát érték tetten az erdőben. 
- 1846-ban Baranyai Mózest büntették meg, mert fatuskókat szedett ki az 

egyházközség erdejéből. 
- 1848-ban Bottyán Ferenc vádolta Bodoczi Mózest, mert utóbbi jogtalanul 

fát vitt el az egyházközség erdejéből. A vádlott tagadta és hangoztatta, hogy a 
mohácsi erdőből vette Boer Iountól. Az igazolás nem tűnt elég meggyőzőnek, mert 
7 Ft büntetésre ítélték. 

                                                 
135 - 2. KJK – 1839. február 18. 



138 
 

- 1881-ben Asztalos Mózes az erdőn „prévaricatiót” követett el, miért 
„békeegyezmény útján” kártérítésképpen 1 Ft 14 kr.-t, a „bűntény elenyésztetéséért” 1 Ft-
ot volt köteles megfizetni. 

- 1890-ben fehér Mártont azért hívták a gyűlés elé, mert olyan fát vágott le, 
ami nem illette meg őt. Ebben az évben Csegezi Pál és Balog Sámuel fiát is tetten 
érték, amikor 32 akáccsemetét vettek ki ültetés után és hazavitték. 

- 1892-ben egy elég hosszú névsort olvashatunk, akik mindannyian 
eltulajdonítást követtek el. Mindenik esetében otthoni kutatást is végrehajtottak, 
minek nyomán nyilvánvalókká vált tettük. Tekintettel arra, hogy az „elősorolt 
kihágók nagyon szegények” voltak, csupán egy-egy Ft- ra büntették őket, valamint 
személyre bontották az okozott kár összegét is. 

- 1899-ben néhány személlyel szemben a keblitanács azt a határozatot 
hozta, hogy jelenteni fogják őket a főerdésznek, azért, hogy az egyházközség 
megkapja a kártérítést, másfelől pedig a „lopók” megérdemelt büntetésüket. 

- 1909-ben Csép Tamás már megelőzően jelentette, hogy Baranyai Sámuel, 
volt egyházfi a maga céljaira jogtalanul fát vitt el az erdőből. A kérdés elnapoltnak 
látszik, pedig a kutatásról szóló bizonyítványt átadták az érdekelteknek, viszont a 
követelt birság összegét nem jelentették ki. A vizsgálószék felkérte az 
egyházközség fegyelmi Bíróságát, hogy az ügy elintézése után tegyenek jelentést 
az Esperesi Hivatalnak. 

- 1919-ben jelentette a gondnok, hogy több tettest is megfogott az erdőben, 
elkobozta a náluk talált fát, és kiszabta büntetésüket, viszont voltak, akik 
ellenszegültek és nem akarták kifizetni. 

- 1925-ben orzásnak minősítette a keblitanács azt a 14-16 szekér fát is, 
melyekkel kapcsolatosan kezességet vállalt Kovács Imre lelkész. 

- 1927-ben vádat emeltek Csép János fia ellen, aki az április 4.-én 
megtartott árverezés alkalmával megvásárolt fa helyett egy sokkal értékesebbet 
vágott le. Szeptemberben szerették volna újratárgyalni az ügyet, viszont akkorra 
nem sikerült kihallgatniuk a tanukat. Három fát vásárolt meg Csép János fia, s azok 
közül a második volt az, mely fölött dönteniük kellett. E fa mellett egy másik volt 
megjegyezve, illetve besározva, amiről idejében jelentést tett a helyszínre kiszállt 3 
keblitanácsos. Csép János azt mondta, hogy fiával vágták ki a fákat. Simonfi 
Mihály határozottan tanúsította, hogy észrevették, hogy a levágott fa jegyzése 
sokkal frissebb volt, mint azé, melyik a helyén állt, viszont gyengébb is volt. 
Kaszás Gyula tanúsította, hogy ő volt, aki megjegyezte a fákat, sőt kiáltotta a 
becsárukat is. Neki is gyanús volt, de őt is az a vélemény zavarta, hogy többen 
akarták a szebbik fa árverezését. Végül Gál Domokos gondnok az élő fán 
felfedezte a „mézga frissességét”, amire hangosan kijelentette: „Ha ez nincs Csép 
Jánosról az Isten sem vette volna le a vizeslepedőt”.136 Csép László Kaszás Gyulára 
mutatva azt mondta, hogy „neked is és Baranyai Pálnak is a mellére kellene üssek ezzel a 
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fejszével” 137, mert állítólag nem követték azt a keblitanácsi döntést, miszerint a 
szebbik fát kellett volna meghagyniuk. Kovács Mózes Simonfi Mihály vallomását 
erősítette, melyet szó szerint vallott is. Pálfi Tamás állította, hogy ő a kialakult 
vitára ért a helyszínre, a szép fa kikiáltási ára 180 Lei volt, melyet végül is Csép 
Lajos (Csép János fia) vett meg. Hosszú vizsgálódás után Gál Domokos 
megállapította, hogy az élő fa jegye egészen friss, tehát a kivágott, szép szálfa volt 
eladva, és nem az a gyengébbik, mely még a lábán állt. A hosszadalmas, 
kellemetlen tárgyalás eredménye az lett, hogy az egyházközségnek szüksége van a 
pénzre, s ha eladta a szép szálfát, akkor azt pénzért adta el, és az egyházközség 
javára cselekedett. 1928-ban a fentiek pótlására olvashatjuk a határozat lényegbeli 
megismétlését, miszerint Csép Lajos azt a fát vágta le, melyet megvásárolt. 

- 1930-ban Székely Ferenc határfát vágott ki, s az a döntés született vele 
kapcsolatosan, hogy fizesse meg a kárt. Hozzáadásként megjegyezték, „hogy hasonló 
dolgot többé ne csináljon”. A Tettes nem jelent meg a levágott fa felértékelésénél, sőt 
a Keblitanáccsal szemben is tiszteletlenül és sértő módon nyilatkozott, ami miatt 
fegyelmi eljárást indítottak ellene. Polgári törvénykezést is kilátásba helyeztek. Az 
értékelés megtörtént, és meghatározták, hogy a fa értéke 200 Lei, amiből 100 Leit a 
hátralékok közé kell befizetnie a tettesnek. Az ügy véget is ért volna, viszont egy 
újabb megegyezés értelmében a következő árverezés alkalmával éppen Székely 
Ferenc erdejéből árvereztek el egy hasonló méretű fát. 

- 1932-ben Németh György a Cseretetőn vágott le egy fát, és még a helyét 
is el akarta tűntetni. A tette nyilvánvalóvá vált, s miután sikerült bebizonyítani azt, 
megidézték a keblitanácsi gyűlésbe. Perrel fenyegették, és 50 Lei megfizetésére 
kötelezték. Miután felszólították, hogy a helyszínen jelenjen meg, nem tudtak 
megegyezésre jutni vele, hiszen tagadta, hogy azt a fát vágta volna ki, melyet az 
egyházközség neki mutatott. Elhatározták, hogy még egyszer megpróbálják 
tisztázni az ügyet, viszont most már a községi elöljáróság jelenlétében folytatták a 
tárgyalásokat. Sajnos így sem jutottak semmilyen eredményre, s más megoldást 
már nem láttak, csak a törvényszéki utat. 1934. december 19.-én rendezték végre a 
fenti kérdést, de nem derül ki a leírtakból, hogy milyen álláspontra helyezkedtek. 
1947-ben ismét tetten érték Németh Györgyöt a Kisrétfőben, ahol paszulykarókat 
vágott, s cselekedetének 1 millió Lei büntetés lett a következménye. 

-1933-ban Simonfi Máté mintegy 34 ár területen levágta az erdőt, de nem a 
sajátját, hanem az egyházközségét. Az ügyet 9 tagú bizottság vizsgálta. A tettes 
időben beismerte, hogy az erdőrészt tévedésből vágta le, és hajlandó békés úton 
rendezni a fennálló helyzetet. A keblitanács felmérte az okozott kárt, melyet 4000 
Leire becsült, s arra kötelezték a tettest, hogy 8 napon belül fizesse be az 
egyházközség pénztárába a követelt összeget. Egyben arra is figyelmeztették 
Simonfi Mátét, hogy szándékát foglalja írásba, hogy annak függvényében tudja 
megtenni a keblitanács a szükséges lépéseket. Simonfi Máté beadványában 
hangsúlyozta, hogy a nevezett erdőrész a múlt évig „közpréda” volt, s az okozott 
kárért 6 hónap alatt hajlandó 2500 Leit fizetni. Ennyire becsületes unitáriusnak érzi 
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magát, aki nem tudatosan tette a favágást, s hogy azzal kárt is okozzon az 
egyházközségnek. „Becsületszó” mellett jelentette ki, hogy azelőtt, hogy ő vágni 
kezdte volna a fákat, már nagyon sok ki volt vágva, s úgy érezte, hogy azokért ő 
nem felelős. Határozottan kérte a keblitanácsot, hogy tegye kötelességévé, hogy 
még egyszer megnézze ebben az esztendőben is, hogy rendben van-e az erdeje! A 
tettes állította, hogy összesen 15 szekér fa volt, amiből 9 az övé, 6 szekérrel pedig a 
„Krisán Mihályé”. 25 szekér fát hajlandó megfizetni, mert a levágott fa nagyon jó 
tüzelő, s a történteket becsületesen elintézi. Végül arra kérte a keblitanácsot, hogy 
igazságosan járjon el az ügyben. A keblitanács tudomásul vette a beadványt azzal, 
hogy a már megállapított kár értékét 3000 Leire csökkentette, amennyiben a tettes 
a következő év március 1-ig befizeti adósságát. Felszólították, hogy ezzel 
kapcsolatosan értesítse a keblitanácsot, valamint az újabb értékelésre küldjön 
Simonfi Máté is egy szakértőt. Simonfi Máté hajlandó volt megfizetni a 
keblitanács által kért összeget, mert annak megtagadása esetén az esetleges per sem 
az egyházközségnek, sem pedig neki nem hozott volna hasznot. Az ügy azzal 
zárult le, hogy a tettes megfizette a 3000 Leit. 

- 1947 novemberében került tárgyalás alá Vásárhelyi Mihály cselédjének az 
esete, aki engedély és megelőző vásárlás hiányában fát vágott az egyházközség 
erdejében. Miután megbizonyosodtak a tett elkövetéséről a kárt 2000 Leire 
becsülték, melyet Vásárhelyi Mihály nem akart megfizetni. Az egyházközség 
követeléseinek törvényes úton keresett orvoslást. 

12.12 Törvényszéki eljárások 
Bármennyire is elég volt a vádaskodásból, perrel 

történő fenyegetőzésekből, mégis úgy gondolom, hogy a 
fenti eljárások is szorosan hozzátartoztak az egyházközség 
erdőgazdálkodásának egészéhez. Gyakran fordultak a 
peres megoldásokhoz, de ebben az egyes személyek 
hordoztak elsőrendű szerepet, akik kitartva felfogásuk 
mellett, inkább vállalták a pereskedések útját, mintsem 

hogy megfizessék az aránylag alacsonyabb kártérítési, illetve büntetési összeget. 
Meg kell említenem azt a valóságot is, hogy ezeknek a pereknek többségét 

megnyerte az egyházközség ugyan, viszont éppen az erdőgazdálkodással 
kapcsolatos perek közül, nagy sajnálkozására többet is elveszített. Sem a perekkel 
járó költségek, sem az esetlegesen elveszített perek nem térítették el az 
egyházközség Vezetőségét attól a régi gyakorlatától, hogy ritkábban keressék az 
ilyen megoldásokat. Elmondható az is, hogy az erdőbirtok létezéséig alig találunk 
olyan évet, melyben ne kezdődött volna, vagy éppen ne lett volna már folyamatban 
egy-egy erdővel kapcsolatos per. 
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 AZ EGYHÁZKÖZSÉG INGÓ VAGYONA 

13 A klenódiumok 

13.1 Kelyhek. 
1. Kerek pohár, 1604 és egy „M” betű. 

Gál József adományozta. 
2. 1710. január 6. „Kis Asszony 

Petrittyévit Horvát Rebeka asszony jó indulattyából 
egy lábas strofos aranyos ezüst pohárt, mellyik 
circater fertályos”.138 Felirata: H. H. R. 
BÁGYONI UNITTARI ECCLESIAE. 

3. Réhner Szőcs István139 és neje Bek 
Borbára adománya 1710-ben. Ezt a kelyhet a sinfalvi egyházközségnek 
adományozták 1804-ben, viszont ekkor más úrvacsorai felszereléseket is adtak, 
mert 1772-ben mindenétől megfosztották az egyházközséget. Az 1817. Torda 
Aranyos Köri Püspöki Jegyzőkönyv köszönetet mondott az egyházközségnek a 
fenti adományért. 

4. Kovács Dénes és neje Bencze Anna adománya 1882-ben. Felirata: 
Kovács Dénes és Bencze Anna ajándéka 1882.140  

5. Pohár: Felirata: „A BÁGYONI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉGNEK 
ADOMÁNYOZTÁK AZ 1967 - BEN KONFIRMÁLTAK - A HIT ISTEN AJÁNDÉKA.” 

6. Három kristály pohár.141 

13.2 Kannák: 
1. Nagy kanna. Felirata: „IN USUM ECCLESIAE UNITARIAE 

BAGIONIENSIS CONTULIT GRATIS GEORGIUS CSEGEZI DE BAGION. ANNO 

DOMINI 1704”.142 
2. Kisebb kanna. Felirata: „GABET HANNES STEPHEN 1713.” 143 
3. Hasonló a fentihez. Felirata: „AZ B C. FA FO HE BA UR M CSINATATAK 

1715.” Ezt a kannát nemzetes Balog Lászlóné Dániel Kata adományozta az 
egyházközségnek.144

 

                                                 
138 - ATVUEBI - 1731. 
139 - Kolozsvár képviselője volt 1701-1703 között. 
140  - Az ifjúság használatára adományozták. 
141 - Nincsenek meg. 
142 - Fodor András kántor azt írta erről a kannáról, hogy a labancok elrabolták, de Kolozsváron Csegezi 
György felismerte és visszaváltotta az egyházközségnek.  
143 - Ezt a kannát 1834-ben adományozta Váró Mózes gondnok, s így „egy fedeles füles, virágos 
oldalú fejér ón kannával szaporodának” a klenódiumok. ATPVJ - 1834. 
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4. Egy felírat nélküli kanna.145 

13.3 Keresztel ő pohár: 146 

13.4 Tálcák: 147 
Láthattuk, hogy a klenódiumokat mindig adományozás útján kapta az 

egyházközség. Egyetlen jel azonban arra utal, hogy vásárolni kellett volna egy 
tisztességes, nagyobb, legalább 5 literes edényt, amit meg is vásárolt az 
egyházközség, de utána nyoma veszett. Hogy vásárlás, vagy adományozás útján 
került-e az egyházközség tulajdonába az 5 literes cserépkancsó, azt én nem tudom 
megmondani, hiszen nem találtam semmilyen, ezzel kapcsolatos felvilágosítást. 

A klenódiumok megőrzésére vonatkozóan szigorú intézkedések voltak 
1927 előtt is, aminek köszönhetően - hála Istennek - mind megtalálhatók 1927-től 
azonban „fegyelmi és vagyoni felelősség terhe” is ránehezedett a Vezetőségre, a fenti 
tárgyak megőrzésével kapcsolatosan. 1853-ban már találunk olyan felszólítást, 
hogy készítsen jelentést az egyházközség klenódiumairól. Érdekes lemásolási 
megoldást kínált a rendelet: az itatós papírt meg kellett vizezni, ruhatisztító kefével 
finoman ráveregetni a kehelyre, vagy a kannára, s miután megszáradt a papír, le 
kellett venni róla. Így a megszáradt itatóson maradt a kehely mintája. Az 1960-as 
években találunk még felszólításokat, melyek rendjén a lelkész készítsen jelentést a 
klenódiumokról, de az Egyházi Képviselő Tanácsi leiratból arról értesülünk, hogy 
nagyon hiányos volt a jelentés. 

A klenódiumok javításával 1839, 1903, 1939, 1946 években találkozunk. 
Ma két kelyhet kell megjavíttatnunk. Bár nem képezte az egyházközség tulajdonát, 
mégis fontosnak találom a megjegyzésre Csongvay Lajos nyárádszentlászlói 
lelkész tudósítását, hogy 1933-ban Csongvay Dénes, bágyoni igazgatónál, 
édesapjánál található volt egy értékes kehely, amit szeretett volna, ha az említett 
igazgató a bukarestieknek adományoz, mivel azoknak nem volt úrvacsoraosztásra 
alkalmas kelyhük. A kérdés az, hogy megtörtént-e az adományozás?! 

                                                                                                                 
144 . Szeretném megjegyezni, hogy az ATVUEBI - 1731, de a Fodor András által közölt feliratban 
eltérés van. A fenti szöveget a leltárban megtalálható kannáról a legnagyobb pontossággal azért írtam 
le, mert észrevettem a másik két adathoz viszonyítva a különbséget. 
145 - Fodor András szerint ezt a kannát 1797-ben Barra Ferenc iskolamester ajándékozta az 
egyházközségnek.  
146 - Fodor András I. m.  KerMagv 30. / 1895 
147 - U.o 
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14 A levéltár 

14.1 A levéltári anyag 
Fodor András kántor-tanító megállapítása szerint az egyházközség „iratai, 

prtocollumai 1703-ban elégtek a T.Szt.-Györgyi templomban” 148 Egyeztettem az 
eseményeket, hiszen akkor valóban égés pusztított a torockószentgyörgyi 
templomban, csak éppen az a kérdés tevődik fel, hogy miért menekítették oda a 
Levéltárat, hiszen a szabadságharc nem lehetett ok arra, mert nem lehetett senki 
számára nyilvánvaló, hogy hol, melyik vidéken folytatódnak a harcok. Hajolhatunk 
arra az elképzelésre is, miszerint Uzoni Fosztó István történész magánál tartotta 
volna az akkori levéltári anyagot, s valószínűnek látszik a feltételezés, ha arra 
gondolunk, hogy az addigi levéltári anyag nem lehetett több mint 3 iratcsomó, 
melyekben könnyen elfért 120 év iratállománya. A fentiek ellenére azonban a 
véletlennel határos módon az egyházközség levéltárában 1642 keltezésű az első 
irat, melyben a harasztosi és domborai erdőhatár ügyében folytattak tárgyalásokat. 
Erről azonban még az 1817 évi Püspöki vizsgálószéki jegyzőkönyv sem tudott, 
mert megállapításaiban a levelek esetében „Fasciculus A”-ban az első iratot 1724 
keltezéssel jelezték, mely a Felső erdőben történt lopásokról szól. A „Fasciculus B”-
ben az első irat 1711 keltezésű, és a belső-külső ingatlanokról beszél. A „Fasciculus 
C”-ben 1706-ból jelezték az első iratot 1817-ben, mely adósságokról és építésekről 
szól. E legelső, a jelzett összeírás alkalmával megjelölt legrégebbi iratot is 64 évvel 
megelőzi az általam megtalált. 

1980. január 1-én az Esperesi vizsgálószéki Jegyzőkönyv megállapította, 
hogy „gondozatlanság miatt - egerek összerágták - ellenőrizhetetlen” a levéltári anyag, de 
ma elmondható, hogy végre rendezve van. Hála az isteni gondviselésnek, hogy az 
említett pusztítás ellenére sem jelent olyan nagyméretű károsodást, mint ahogyan 
arról nyilatkozott a vonatkozó vizsgálószéki jegyzőkönyv. 

1911-ig nem találunk Iktatókönyvet, de 1927-ig minden évre külön-külön 
Iktatókönyvet használtak, melyek közül 1916-1918-ig és 1924-re hiányoznak. A 
jelzett időszakban 12 Iktatókönyvet találunk: A  

- 13. 1927-1931 
- 14. 1931-1939 
- 15. 1939-1946 
- 16. 1949-1961 
- 17. 1961-1975 
- 18. 1975-1979 
- 19. 1980-tól napjainkig.  
Amint látható, egyetlen időszakban 1946-1949 között nem található meg az 

iktatókönyv. Az 1911-1997 közötti időszakban 11663 iratot iktattak, viszont ennél 
sokkal kevesebbet helyeztek Levéltárba. A legkevesebb iratot 1915-ben (22), a 

                                                 
148 - KerMagv 30. / 1895 - 107. old. 
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legtöbbet viszont 1940-ben (351) iktatták. 100 iraton alól 34, 100 iraton felül 29, 
200-on felül 18, és 300-on felül 3 évben iktattak iratokat. Máris adódik a kérdés, 
hogy minek volt köszönhető az a magas számarány? Válaszképpen elmondhatom, 
hogy 1941-1943 közötti időszakban a kiállított iratok magas arányát azok az 
igazolások képviselik, melyekben az illető személyek keresztény eredetét igazolta 
a lelkész. Tudni kell azt is, hogy már 1938-ban találkozunk ilyen kéréssel, ami 
aztán attól kezdve egyre gyakoribbá vált. Amennyiben belelapozunk a jelzett 
időszakba, akkor az okmánybélyegek sokaságával is szembe találjuk magunkat, 
melyek esetenként 10-80 Leiig terjedtek. 1941-1942-ben azonban már lassan 
kezdtek elmaradozni ezek a bélyegek. 

Az 1975-1979 évi Iktatókönyv félbe maradt. Elég rejtélyes körülmények 
között eltűnt Lőrinci Károly, aranyosrákosi lelkész beszolgálása alatt, ami miatt 
egy újat állítottak fel. Feltételezhetően valaki a Vezetőség tagjai közül vihette el, 
aki majd észrevétlenül vissza is csempészte eredeti helyére. A régen eltűntnek 
nyilvánított Iktatókönyvre a Levéltár rendezésekor bukkantam rá az egérrágta 
lomok alatt. A levéltári anyagot ma iratcsomókban tároljuk. Ez a forma is nagyon 
kezdetleges, de a megelőző tárolási módnál mégis biztonságosabbnak látszik.  

14.2 A jegyz őkönyvek 
Az 1923-ban megtartott Püspöki vizsgálószéki Jegyzőkönyv arra hívja fel 

figyelmünket, hogy a jegyzőkönyvek 1755-től megvannak. Ma az első hiteles 
jegyzőkönyvet 1781-ből találjuk: „Venerabilis Ecclesiae Unitariorum Bagyoniensis Super 
Ordinationibus Regiis Gubernialibus circa obiecta Religiosa /.../ per Paulum Mihály tunc in 
Bágyon verbi divini Ministrum”. A lap alján magyarul: „Bágyoni Unitar Ecclesiájé ez az 
könyv”.  

A magyar nyelvű jegyzőkönyvek 1811-től kezdődnek „Az Bágyoni Unitaria 
Szent Ecclesia Protocolluma” címmel. Ebben a jegyzőkönyvben nagyon furcsa 
megállapítással találkozunk, miszerint az egyházközségnek „jegyzőkönyve nincsen és 
mind ezideig nem volt, az eltölt dolgokról bizonyost nem tudhat és a következendők miatt 
homályban maradnak”.149 A rejtélyt feloldja, ha arra a felsőbb rendeletre gondolunk, 
mely kilátásba helyezte a gyűlésezések jegyzőkönyveléseit, valamint belelapozva a 
jegyzőkönyveknek nevezett kötetekbe, nyomban tapasztaljuk, hogy a levelek, 
határozatok, felsőbb utasítások bemásolt példányaival találkozunk. Így tehát 
valóban ez a jegyzőkönyv számít a legelsőnek azok sorában, melyben 
megtalálhatók a későbbi keblitanácsi, vagy más gyűlésezések jegyzőkönyvei.  

A felsőbb rendelet életbe léptetéséig közel 18 évnek kellett eltelnie az 
egyházközség életében, hiszen „az ez előtti 1811 ben Augusztus 30 án indíttatott és a 
mai napig csak egyszer másszor használtatott protocolluma /.../ bététetik a nemes Ecclesia 
ládájában”.150 A jegyzőkönyv ez után leszegezi, hogy a fontos tárgyalások 
jegyzőkönyvelését, „a nemes Ecclesia is Presbitérium végzéseit a legnagyobb accuratioval, 

                                                 
149 - 2. K. - 1811. 
150 - 2. K. 1829. 
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ahoz értő notariust választván /.../ a legkeményebb felelet terhe alatt protocollaltassék, ezt 
elmulatva a Curator úr és a nemes Presbitérium vonattatik felelet alá”.151 Erre azonban 
soha nem került sor, mert komoly ügybuzgósággal végezte a keblitanács ezt a 
feladatát, s ha a jegyzőkönyvelések el is maradtak néha, ez nem jelentette azt, hogy 
a gyűlésezések is elmaradtak volna. 

A jegyzőkönyvek indító oldalán általában a régi gyakorlat szerint a kezdés 
évét találjuk, de 1881-ben a „gondnoki esküforma” is felfedezhető, mely egy egész 
oldalnyi terjedelemben mindenre kiterjedő fogalmazást ad a gondnok feladatáról.  

Az egyházközség tulajdonában összesen 18 Kötet Jegyzőkönyv található, 
melyekben szám szerint 1743 jegyzőkönyv van. Ezek a következőképpen oszlanak 
meg: 

1. keblitanácsi gyűlések:  
2. közgyűlések 
3. Rendkívüli gyűlések 
4. Bizottsági gyűlések 
5. Átadási-átvételi jegyzőkönyvek 
6. Választói közgyűlések 
7. Építés-javítási szerződések. 
A jegyzőkönyvek vezetésével kapcsolatosan már tettem arra vonatkozó 

megjegyzést, hogy ahhoz értő személyt kellett megbízniuk. El kell mondanom azt 
is, hogy a kántorok és lelkészek írása nagyon megkülönböztethető a „többitől”, 
hiszen a helyesírás is erre enged következtetni bennünket. A jegyzőkönyvelések 
során elég nagy gyakorisággal találunk nehezen olvasható jegyzőkönyveket, 
bizonytalankodó sorvezetéssel, ami két megjegyzésre bátorít engem: 

- az illető jegyzőkönyvvezető nem volt gyakorlott írnok, 
-italos állapotban írta a jegyzőkönyvet. Tudom, hogy kemény ez utóbbi 

megállapítás, de grafológus nélkül megállapítható, hogy ugyanaz a személy két 
különböző időszakban mekkora eltéréssel írt meg egy jegyzőkönyvet. 

A jegyzőkönyvek írásával kapcsolatosan megjegyzendő, hogy általában az 
eseményeket követően utólagosan jegyezték be a történteket, mire az a 
legkézzelfoghatóbb bizonyíték, hogy régebbi eseményeket is belevettek egy-egy 
sokkal későbbi jegyzőkönyvbe. 

A számozással csak 1886-ban találkozunk. Ebben az időszakban, de a 
későbbiek során is nagyon gyakoriak a tévedések: egy számot többször használtak, 
az előző évi számozást folytatták a következő évben is, a jegyzőkönyvek sorszámai 
elmaradnak, és csak egyes jegyzőkönyvek határozati pontjait számozzák, vagy 
utólagos javításokat végeztek a számozásban, s előfordul, hogy a kijavítás is téves. 
Végeredményben elmondhatom, hogy ebben a tekintetben egyfajta összevisszaság 
uralkodik a jegyzőkönyvekben. 

                                                 
151 - U.o 
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A jegyzőkönyvek 
keltezéseit illetően is 
gyakoriak a tévedések, de 
olyan is előfordul, amikor, 
pl. egy 1909. évi 
jegyzőkönyvet 1906. évhez 
írtak be. Könnyítő 
körülménynek számít, 
amikor a kijavítás után 
felfedezhető marad a régi 
keltezés. 

1881-ben találkozunk 
először a jegyzőkönyv mai is 

gyakorlatban levő vezetésével, amikor a jelenlét, és a határozati pontok után a záró 
rész is megtalálható: „Több tárgyalnivaló nem lévén az ülést az Elnök bezártnak 
nyilvánítja”, majd ezt követően a hitelesítést jelző aláírások következnek. 

A jegyzőkönyvek témáit illetően nem általánosíthatok, viszont annyit 
elmondhatok, hogy a jegyzőkönyvek nagyobb része anyagi vonatkozású, melyek a 
kötlevelek, adósságok, az erdő- és földgazdálkodáson, a szemét- és „ganéhordáson” 
át mindenre kiterjednek, annyira, hogy az erkölcsi vonatkozású témák eltörpülnek 
az előbbiek mellett, s szinte érezhető, hogy sokkal nagyobb horderejűnek találták 
az anyagi kérdéseket, mint az erkölcsi vonatkozásúakat. 

1937 előtt nem találunk kiemelt jegyzőkönyvi határozatot. Ettől kezdve 
azonban olvashatjuk a kiemelt határozatok rövid tartalmát is, sokszor a keblitanács, 
de a közgyűlés döntéseit is. A Kiemelt határozatok alatt az értendő, hogy az évi 
határozatok, jegyzőkönyvek után ismételten megemlékeztek azokról a döntésekről, 
melyek az elmúlt év legfontosabb határozatainak számítottak. 

Az első Rendkívüli gyűlés jegyzőkönyvét 1875-ben olvashatjuk. 
A jegyzőkönyvek hiányosságai között kell felsorolnom azokat az eseteket, 

amikor, pl. elnapolták a gyűlést, a számbeli részvétel kis aránya miatt 
határozatlanok maradtak; amikor ismeretlen okok miatt elmaradt a jegyzőkönyvek 
megírása. Ezekről egy kimutatás látható: 

14.3 Az Anyakönyvek 
Az Anyakönyvek tekintetében úgy hasonlítom össze az adatokat, hogy 

azokból megtaláljam a valós képet, viszont valami mégis maradt a későbbi kutatás 
számára is. Jelenben, az egyházközség tulajdonában, 1912-ben keltezésezett 
Anyakönyvek találhatók, s ezekkel szemben minden világos is, viszont az 
elődeikkel kapcsolatosan kísért a kíváncsiság. 

1923. július 10.-én tartott püspöki vizitáció alkalmával megállapították, 
hogy 1755-től megvoltak az Anyakönyvek. Ezzel nem is lenne semmi gond, hiszen 
örülnénk, ha ma is meglennének azok, mert a fenti állítást megerősíti az 1925. 
október 20.-án keltezett irat is, melyben Bodoczi Miklós, budapesti lakosnak 

Kimutatás a hiányzó jegyzőkönyvekről 
Év Megjegyzés 

1717 Nincs jegyzőkönyvi bejegyzés 
1811-1828 Nincs jegyzőkönyvi bejegyzés 
1833 Nincs bejegyzés 
1883 júniustól októberig nincs jegyzőkönyv 
1940-1941 június 23-1941 augusztus 10-ig nincs 
1942-1943 szeptember 13- 1943 július 18-ig nincs 
1951-1952 augusztus 15-1952 március 23-ig nincs 
1962 márciustól decemberig nincs 
1963 március 14- december 8-ig nincs 
1964 januártól decemberig nincs jegyzőkönyv 
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többek között azt válaszolta a lelkész, hogy „1850 II. Kötet 108. lap 34. sorszám” stb. 
alatt található az adat, mely érdekelte a fenn nevezett atyafit. Ebből tehát arra 
következtetek, hogy 1925-ben még meg volt a 2. Kötet születési Anyakönyv is. A 
fenti levélben találjuk a másik adatot, miszerint a „III. Kötet, 16. lap 3. sorszám” alatt 
a házasságkötésről szolgáltatott adatokat a lelkész. Így tehát két Anyakönyv 
létezése vitathatatlan. A fenti adatok mellett 1931-ben, a leltározási 
jegyzőkönyvben, a következőkről esett említés: 

1. 1782-1838: születési, esketési, halottas anyakönyvek 
2. 1838-1871 
1872-1911 Keresztelési 
1912-től 
3. Esketési 1912-től 
4. Halottas 1912-től 
Itt tehát feltűnő, hogy nem esett említés az 1782 előtti anyakönyvekről, de 

1938-ban a torockószentgyörgyi Plébánia kérésére azt válaszolta a lelkész, hogy 
„az 1782 évet megelőző időkből anyakönyv nem áll rendelkezésemre”.152 Ezek szerint az 
1782 előtti Anyakönyvek eltűnését 1925.-1931 közé kell tennünk. 

Az 1782-1911 közötti anyakönyvek eltűnését keresve legtöbb okunk arra 
van, hogy a 2. világháború felé forduljunk. 1944-ben azt írta a lelkész, hogy az 
„anyakönyvek megmaradtak, jegyzőkönyvek szintén eltekintve a legutóbbitól, melyből a 
tiszta”153 lapokat szakították ki és vitték el. Nem lehet kizártnak tekintenünk azt a 
feltételezést sem, miszerint a későbbi időszakban is lehettek áldozatai a 
levéltárnak, mert éppen egy későbbi adat tette világosá az Anyakönyv eltűnésének 
körülményeit. Itt azonban az 1953-ban kiállított román nyelvű leltározási 
piszkozatból fény derül a rejtélyre. A jegyzőkönyv leszegezte, hogy a keresztelési, 
esketési és halottas anyakönyveket: 

- 1782-1838 
- 1838-1871 
- 1872-1911 - ig elvitte a Kövendi Néptanács. Ez a jegyzőkönyv az irattár 

egy részének a megsemmisülését is jelezte, de ugyanakkor a levéltári anyag 
régiségét 1780-ban jelölte meg. E két utóbbi adatot elutasítom, mert nem tudom 
elfogadni, hogy az 1710 előtti iratok egy kivételével elpusztultak volna, melyekről 
már Fodor András 1895-ben feltételezte, hogy 1703-ban égtek el. A másik 
megállapítás pedig teljes mértékben alaptalan, mert létezik egy 1780 előtt 
számottevő levéltári anyagunk. 

Az 1.-2. Kötet Anyakönyvek eltűnési körülményeit továbbra is kutatni 
lehet. A 3. Kötet elvitelével kapcsolatosan pontosak a feljegyzések, miszerint a 
helyi Ideiglenes Bizottság tett kezet rá. Az említett Bizottság Sükösd Károlyt bízta 
meg, hogy az egyházközségtől elvigye az Anyakönyveket. A korabeli jegyzőkönyv 
is megerősíti a tényt, hogy csak a 3. Köteteket vitték el, hiszen az előzőek már nem 
léteztek akkor. A román nyelvű jegyzőkönyv a következőket tartalmazza: „1 (una) 

                                                 
152 - 10. I. – 1938. szeptember 17. 
153 - 12. I. 1944. november 22. 
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Volum Registru, din care 271 pagini cuprinde Nascutu si Martii de la anul 1872 - pina la 1911 
inclusiv, iar Casatoritii 48 pagini de la anul 1872 pina la 1911 inclusiv, in total 319 pagini 
(treisutenousprezece)”. Tehát a 153 / 1950 Elnöki Rendelet, valamint a 61 / 1950 sz. 
döntés alapján törvényes keretek között elvitték az Anyakönyveket. 

Az anyakönyvekbe a lehető legnagyobb pontossággal jegyezték az 
adatokat. Ma is komoly, megbízható forrást jelentenek azok számára, akik a 
múltban, őseik után keresgélnek, s jegyezzük meg azt is, hogy ha már a helyi 
Tanácsnál ma is lapozzák azokat - már nem is olyan nagy baj az - csak lassan 
gondolnának arra, hogy vissza kell kerülniük azoknak eredeti helyükre!!! 

14.4 A Családkönyv 
1900. december 16.-án rendelte el a keblitanács egy Családkönyv 

elkészítését, melynek rendjén meg is tették a kellő lépéseket, megvásárolták a 
szükséges íveket, beköttették, bevezették az adatokat. Az utóbbiakkal 
kapcsolatosan elmondhatom, hogy nagyon hiányosak. Hiányosságai mellett „X” 
áthúzásokat találunk ahelyett, hogy a megjegyzési rovatba írták volna azokat a 
tudnivalókat, melyek ma forrásként állnának rendelkezésre. A fenti tényeket 
alátámasztja az 1958. évi Vizsgálószék megjegyzése is, mely egy Családkönyv 
sürgős felállítását helyezte kilátásba, ami a mai napig sem készült el abban a 
gyakorolt formában, mely áttekinthetővé tette volna az egyházközségben élt és élő 
családokat, azok számát, alakulását, és más azokkal kapcsolatos tudnivalókat. Ma 
létezik egy nyilvántartás, mely a kartotékrendszeren alapszik, de csak az 1980-as 
évek végén élő családokat tömöríti. 

14.5 Az Aranykönyvek 
Az eltűnt 1. Kötet Aranykönyvről már szóltam, viszont itt pontosítanom 

kell, hogy 1944. október 6 és 12 között, a háborús időben tűnt el. A 2. 
Aranykönyvet 1945. július 4.-én a 44 / 1945 L H sz. irat alapján állították fel. A 3. 
Kötetet 1981-ben ajándékozta az egyházközségnek Máté Attiláné szül. Csegezi 
Edit. 

14.6 A Pénztárnaplók 
1912 jelenti a határkövet a pénztárnapló használatát illetően. Egy kérdés 

merült fel bennem: Akkor mi volt azelőtt? Kétség nem férkőzhet hozzá, hogy 
addig is teljes komolysággal vezették az egyházközség pénzügyi mozzanatait, s 
esetenként még az is megállapítható, hogy nagyobb pontossággal, mint sok más azt 
követő időszakban. A jelzett esztendőig a Vizsgálószéki Jegyzőkönyvek minden 
alkalommal behatóan foglalkoztak a pénzügyi kérdésekkel, s külön oldalakat 
szenteltek arra, hogy egyes tételeiben feljegyezzék a bevételeket és kiadásokat. A 
hiányosságokkal kapcsolatosan csak annyit, hogy ismeretlen okok miatt 1950-1953 
között nem volt pénztárnapló, a többi évben kisebb-nagyobb hibákkal, aláíratlan, 
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vagy éppen összegezetlen pénztárnaplókkal találkozhatunk. 1953-ban vált 
elfogadottá az egyházközségben ma is használatban levő pénztárnaplói forma. 

14.7 A könyvtár 
Ha egy számbelileg sok kötetet tartalmazó Könyvtár lenne az 

egyházközségi, akkor nem csodálkoznék azon a sok vívódáson, melyen átment az 
egyházközség, de közelebbről is a lelkészek hosszú sora. Akár ők, akár pedig a 
Vizsgálószék tett jelentést, vagy éppen jegyzőkönyvi megjegyzést, olyan eltérő 
adatokkal találkozunk a könyvtár állományára nézve, melyek elképesztők.  

Három év távlatában, pl. 1922-1925 között az első évben 181 kötet volt, a 
másodikban pedig „nincs” könyvtári alap. Itt nem egy bizonyos összegre kell 
gondolnunk, hanem a könyvtári állományra. 1930-ban azt állapította meg a 
Vizsgálószék, hogy pontos jegyzék szerint 155 db. könyv volt, de egyetlen 
mondatban sem figyelt arra, hogy hová tűnhetett el a 26 könyv!? 

1951-ben már csak 25 Kötet volt, ahhoz, hogy 1963-ra 31 - re 
visszaszaporodjon.  

1983-ban Rezi Elek lelkész elvégezte a Könyvtár leltározását, amikor 47 
Kötetet talált az egyházközség tulajdonában, a Keresztény Magvetők számait pedig 
a Kolozsvár Belvárosi Egyházközség jóvoltából 217-re egészítette ki. A Könyvtár 
mai állománya 50 Kötet és 267 Keresztény Magvető. 

15 Kis érték ű leltári tárgyak 
1817-ben a püspöki vizitáció felszólította az egyházközséget, hogy 

leltározzák fel az ingóságokat. A hű sáfár kötelességének egyike volt, hogy számba 
vegye értékeit, s azokról mindenkor számot adjon. Az iratok figyelmes átvizsgálása 
után meggyőződtem arról, hogy milyen gondosan készítették el az egyházközség 
leltározási jegyzőkönyveit. Persze nincsenek elfedve a hiányosságok sem, hiszen 
olyan is előfordult az egyházközség történetében, hogy elveszett a régi leltározási 
jegyzőkönyv. A leltározást előre kinevezett bizottság végezte, sok körültekintéssel. 
A létszámra vonatkozóan itt is eltérőek az adatok, viszont általánosan 
tapasztalható, hogy a gondnok mellett ott volt a lelkész és az alkalomnak 
megfelelően néhány keblitanácsos. 

A fontossági sorrendet nagyon nehéz felállítanom, mely alapján fel kellene 
sorolni a kis értékű leltári tárgyakat. A templomi berendezések során már szóltam 
azokról, melyek ott találhatók, s az attól távolabb esők közül első helyre teszem az 
egyházközségi ládát, melyben az egyházközség féltve őrzött értékeit tartották. Ezt 
a ládát 1931-ig 1, majd 2 zárral látták el. 1931-ig a kántori lakásban, attól kezdve 
pedig a lelkészi lakásban helyezték el. A felelősség súlyosságát érzékelteti Bíró 
István lelkész, amikor távozásakor feltette a kérdést, hogy az új lelkész 
megérkezéséig ki fog felügyelni az egyházközség ládájára?! Mára a láda 
elveszítette régi szerepét, s akkora fontossággal sem bír, mint pl. Dávid Ferenc 
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Rövid magyarázata, melyről teljességgel állíthatom, hogy soha, egyetlen 
egyházközségi tag sem hallott róla. 

A bélyegzőkkel kapcsolatosan az első adatunk 1848-ból származik, amikor 
„T. Ferenci Máté Úrnak, mint helybeli papnak”154 adtak át egy pecsétnyomtót. 1924, 
1935, 1961, 1990 számít azoknak az éveknek, amikor megújította az egyházközség 
pecsétjeit. Bizonyára létezett pecsétje a jelzett idő előtt is az egyházközségnek, 
viszont az 1700-as években a viasz-pecséteket találjuk, melyek között csak a 
gondnok pecsétjét tudtam felfedezni. Sajnos, 
hogy a már jelzett gondatlan irattári kezelés 
rányomta bélyegét a viaszpecsétek állományára 
is, s azok közül egyet sem lehet kiválasztani, 
mely megmaradt volna teljes épségben. 

A bútorzathoz ma is hozzátartozik egy 
szekrény, néhány asztal, padok. Az elavultak, 
leírtak között már nincs mit keresgélnünk, hiszen 
állandóan fel kellett újítani a leltári készletet. 

Több mint 
25 db. kályha 

vásárlásáról, 
javításáról 

olvashatunk a 
jegyzőkönyvekben, 
vagy a számadási 
iratokban, persze nem zárom ki a lehetőségét annak 
sem, hogy néhány kikerülte a figyelmemet. Ez 

azonban nem is annyira fontos, mint az, hogy az egyházközség gondoskodott 
mindig a fűtőtestekről, és megjavíttatták azokat elavultságuk pillanatában, vagy 
mást vásároltak helyükbe. A bágyoni nyelvjárásban főzőkályha helyett kemencét 
használták, viszont a kenyér sütésére használt kemence sütőkemence volt. 
Vigyázni kell tehát arra, hogy ne azonosítsuk a kettőt, mert érc kályha helyett hiába 
keresi valaki a sütőkemencét! 

Edények már 1852-ben voltak az egyházközség tulajdonában. 3 nagy fazék, 
30 cseréptányér, 10 tál, 21 pár kés, villa, 24 pléh kanál. 1989-ben az ifjúság 
pénzéből egy 130 személyes ebédlő-készletet vásárolt az egyházközség, ami mára 
100 alá csonkult bizonyos személyek meg nem felelő viselkedése miatt.  

Végül pedig a kis értékű leltári tárgyak között kell megemlítenem a 
mérőláncot, mi körül olyan sok vita volt a földgazdálkodás során; az 1978-1979-
ben beszerelt tűzoltó felszerelést, mely mára már teljesen elavult; a telefont, melyet 
a felháborítóan rossz szolgáltatás, de magas bérleti díj miatt 1997-ben 
kikapcsoltatott az egyházközség; és végül két írógép, melyek közül az 1980-ban 
vásárolt használhatatlan, viszont a másik majdnem új. 

                                                 
154 - 3. KJK – 1848. január 14. 
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16 ALAPÍTVÁNYOK ÉS PÉNZALAPOK 

16.1 Az Alapítványok 

16.1.1 A Béldy155 Alapítvány 
Ez az Alapítvány a szokástól eltérően különös módon hozták létre 1839-

ben. Béldy Istvánt erdőkárosítás címen nemcsak elmarasztalták, hanem meg is 
büntették, aminek következtében 24 Ft-ot adott váltóban az egyházközségnek, ami 
1895-re már 1000 Ft-ra kamatozott. Ezt az összeget „Béldy Alapítványnak” nevezték 
el.  

Nagyon nehéz nyomon követni ennek az Alapítványnak az alakulását, de 
néhány adat bizonyítja, hogy 1871-ben már egy olyan összeget képviselt, ami 
megengedte, hogy néhányan ebből az Alapítványtól kérjenek kölcsön. Ekkor kb. 
175 Ft körül lehetett az Alapítvány évi tőkéje, s rendes kezelése esetén nem is volt 
csoda, hiszen minden felkért Ft-ra 10 % kamatot számoltak. Jó lenne ismernünk a 
forgalmát ennek az Alapítványnak, de sajnos ezzel kapcsolatosan csak olyan 
megjegyzéseket találunk, hogy több személyt is érintett az egyházközségi 
rendelkezés, miszerint 10 %-os kamatot kellett fizetniük a kölcsönkért összegért. 
1874-ben 309 Ft 45 kr. volt az alap, viszont attól kezdve egyre inkább elveszítette 
jelentőségét, s a másik két alapítvánnyal, illetve a 6 alappal szemben nem sok 
esélye mutatkozott a megmaradásra. Nehéz eldöntenünk, hogy melyik alapba 

                                                 

155 Régi székely család, mely nevét Béld maros menti helységtől vette, előnevét pedig Uzon 
háromszéki faluról írja. A család első ismert őse Benedek, aki a XIV. század elején mint híres vitéz 
szerepelt. Unokája Pál 1509. vitézül viselte magát a Moldvába betörni akaró zavargók ellen, 1514. 
pedig Szapolyai mellett a Dósa-féle lázadást segítette leverni. Unokája I. János a Báthoriak alatt 
főasztalnoki és tanácsosi rangot viselt. 1599 nov. 3. a csik-szt.-domokosi határban Báthori Endre 
fejedelem oldalánál esett el. Fiai közül II. Kelemen a XVII. század elején szerepelt s a fejedelemséget 
kereső Székely Mózes híve volt. Báthori Gábor és Bethlen Gábor korában háromszéki főkapitány és 
tanácsúr volt s 1625. mint főkapitány a székely sereg élén harcolt Brassónál Radul vajda ellen. Nejétől 
Bánffy Máriától származott III. Pál (l. o.), II. Rákóczi György tábornoka. Béldi Pál, Béldi Kelemen és 
Losonci Bánffy Zsuzsánna fia, született 1621., megh. Jedikulában, (Törökország) 1679 vége felé. 
Neveltetését I. Rákóczy György udvarában nyerte; 1653. II. Rákóczy György főasztalnoka, 1655-ben 
háromszéki főkapitány lett és a fejedelem lengyelországi hadjáratában mint lovassági parancsnok vett 
részt. Rákóczy György halála után Apaffy Mihálynak egyik legbizalmasabb embere és a fejedelmi 
tanács tagja lett, hol Teleki Mihály és Bánffy Dénes között a békéltető szerepét játszotta. Bánffy Dénes 
bukása után. Teleki fondorkodásai most már B. ellen fordultak. 1676-ban azzal vádolta, hogy a 
fejedelem élete ellen tör és maga akarja elnyerni a fejedelmi széket. Ezért Apaffy elfogatta és börtönbe 
vettette, melyből kiszabadulva, Törökországba menekült. De egyik kelepcéből a másikba került, mert a 
porta elfogatta és 1678-ban Jedikulába záratta, ahol meg is halt. Életét Deák Farkas írta meg: Uzoni 
Béldi Pál. Budapest 1887.) Bánffyval neje miatt való viszályát tragédiában Szigligeti Ede: Béldi Pál 
címen dolgozta fel. Unokáját, Béldi Józsefet, Fogaras vidéki főkapitányt 1770-ben grófi rangra emeltek. 
(Pallas Nagylexikon) 
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olvasztották bele, viszont szinte minden valószínűséggel mondhatjuk, hogy 
bekebelezte a kepemegváltási alap. 

16.1.2 A Zeyk156 Alapítvány 
1872-ben jött létre, mely nem mutatott fel nagy eredményeket, viszont 

meglátszik a mögötte lapuló jó szándék. Az alapító leszegezte levélben, hogy 
csakis népnevelésre fordítható az összeg, amit az 1000 Ft-os Alapítvány évi 
kamatai jelentenek. Az alapítólevélben szereplő összeg kötlevelekben nyert 
elhelyezést, és évi 5 %-os kamatot számoltak utánuk. A következő évben azt 
olvashatjuk az esperesi vizsgálatról felvett jegyzőkönyvben, hogy a Zeyk 
Alapítvány „oly ingatag alap /.../ s így zsenge növényt a legelső hajtás csira után mindjárt 
gyümölcsözővé tenni lehetetlen, sőt veszélyes eljárás, éppen ezért várni kell vele néhány évig, 
hogy jöjjön előbb rendbe s induljon gyarapodásba s azután ekg sükeresebben fordíthatja az 
oktatás fejlesztésére”.157  

1879-ben egy olyan módosítást szeretett volna végezni a keblitanács, hogy 
arra kérjék az adományozót, hogy a kötlevelek helyett ajánljon fel, akár egy kisebb 
összeget az egyházközségnek, aminek sokkal több hasznát vehették volna. Ez azt 
jelentette közelebbről, hogy az értékpapírok nem hoztak hasznot az 
egyházközségnek, viszont ezzel ellentétben a pénz sokkal előnyösebb volna még 
abban az esetben is, ha értékében az adománylevél szerinti összeg alatt marad.  

Éppen ebben az időszakban következett be az a váratlan esemény, aminek 
köszönhetően eltűnt az adománylevél, de a kötlevelek is. Az egyházfik voltak a 

                                                 
156 Zeyk-család (zejkfalvi báró és nemes), Hunyad vármegyéből származó régi család. Eredete 
azonban még nincs tisztába hozva. A családfát Kőváry László állította fel és a család legelső ősének 
Zayek Lászlót nevezi meg, ki 1236. élt. Ennek dédunokája Péter jelen volt Nikápolynál, s 1372-ben 
László vajdától Okloson adományt kapott; ennek fia László 1404. kapott adományt Zejkfalván s ő vette 
fel a zejkfalvi előnevet. László unokája Miklós Szapolyai egyik vezére volt még Zayek néven s csak fia 
Mihály vette fel a Z. nevet. Unokája János 1605. dévai kapitány Bocskay alatt. Ezzel egy korban élt 
Miklós, 1582-1602. Hunyad vármegye főispánja. János egyik dédunokája Mózes Fejér vármegye 
főispánja volt, másik Péter, kinek unokája volt idősb Z. Miklós (l. o.). Mózes négy fiat hagyott hátra. 
Ezek közül Eleknek fia János mint író és költő volt ismeretes. Irt hőskölteményeket, továbbá Krisztus a 
földön, A kenyérmezei diadal stb. című verseket, meghalt: 1760 febr. 9-én 74 éves korában. Fia I. 
Dániel 1770-ben királyi táblai ülnök, 1777-ben ítélőmester, majd kormányszéki és kancellária udvari 
tanácsos, 1795-ben pedig a királyi tábla elnöke; meghalt: 1796. Ennek fia II. Dániel királyi táblai ülnök, 
majd marosszéki főkapitány, kormányszéki tanácsos, 1837. Fejér vármegye országgyűlési követe. II. 
Dániel fiai: Károly (l. o.), József (született: 1806 nov. 30-án, meghalt: 1852 szept. 24-én), ki 1834. 
Gyula-Fehérvár ellenzéki követe az országgyűlésen. Domokos mint honvédtiszt a segesvári csatában 
esett el. Károlynak fia III. Dániel, országgyűlési képviselő (született: 1851 dec. 20.) A család 1895 jún. 
29-én bárói rangra emeltetett. József (született: 1836) személyében, ki az előbbi Józsefnek fia, 1892 
febr. 27 óta a főrendiház örökös tagja. Károly, született: 1811 nov. 19-én, meghalt: Enyeden 1885 ápr. 
23. Tanulmányait a marosvásárhelyi kollégiumban végezte és az ottonai ítélőtáblán volt kezdetben 
fogalmazó. Később ugyanazon minőségben a bécsi adókancelláriához került. 1837. több évi megyei 
szereplés után Kolozs vármegye követe lett az országgyűlésen, amely vármegyét képviselte azután az 
1846-, 1848-, 1865- és 1866-as országgyűléseken is. 1848-ban a magyar kormánynál mint belügyi 
osztályfőnök működött. Később a kiegyezés után Alsó-Fehér vármegye főispánja lett. (Forrás: Pallas 
Nagylexikon) 
157 - 1. K. - 175. old. 
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felelősek, akik nem tudták útját mutatni az eltűnt értékpapíroknak. Most már egy 
egészen új és más hangulat uralkodott, melyben kifejezésre jutott egyfajta 
elégedettség abban az esetben, amennyiben mégis előkerülnének az elveszett 
iratok. Sajnos, az eredeti levél nem került elő. Mostanra már világossá lett, hogy 
elveszett az alapító levél is, de az ok továbbra is titokban maradt. Amint megtörtént 
az alapító levél megújítása, már nem is volt fontos, hogy kitisztázzák az eltűnés 
körülményeit. Annyit azonban elmondhatunk, hogy az esperes határozottan 
felszólította az új gondnokot, hogy legyen „munkás” a kötlevél megtalálásában, s 
akár az adományozót a Gombás-i birtokán is keressék meg azzal a kéréssel, hogy 
semmisítse meg az eredeti levelet, vagy az értékpapírok helyett adjon pénzt. Sok 
keresés után sem sikerült megtalálni az adományozót. A Kör ügyészének a 
segítségét is igénybe vette az egyházközség, míg végre „Molnár Sándor kolozsvári 
ügyvéd és az unitárius státus általános megbízottja"158 lépett közbe az ajándékozó Zeyk 
Józsefnél. A volt gondnok kötelességévé tették a szükséges utazások és 
intézkedések véghez vitelét, hiszen az ő idejében tűntek el az iratok, valamint a 
pénz is, amit kamatként kaptak a kötlevelek után. Barra József, volt gondnok végre 
sikerrel járt, és miután megszerezte az új ajándékozási levelet, megkapta az 
egyházközség az évi kamatot. Attól a pillanattól ismét átadták az egyházfik 
megőrzésébe az újabban megszerzett papírokat.  

Az Alapítvány még 10 évig szolgálta a célt, de akkor Fodor Árpád köri 
jegyző kérésére az 1000 Ft-os Alapítványt, és a kamatait átadta az egyházközség az 
iskola építés céljaira. Tudomásul vette a keblitanács, hogy az Alapítványt 1872-ben 
a népnevelésre alapította Zeyk József, mivel azonban megszűnt az iskola unitárius 
felekezeti jellege, de unitárius gyermekek jártak iskolába, jónak találták, hogy 
átadja az építés céljaira magát az Alapítványt is. Azt azonban leszögezték, hogy 
abban az esetben, ha megszűnne az iskola, vagy esetleg napvilágot látna egy új 
unitárius, felekezeti iskola, akkor az Alapítványt a megfelelő tőkével vissza fogják 
követelni a saját iskolájuk megépítésére. Miután megkeresték Zeyk urat, hogy 
beleegyezését kérjék az átadásba, az Alapítvány, mint az egyházközség tulajdona - 
megszűnt. 

16.1.3 A Kovács Dénes Alapítvány 
Kovács Dénes nevével először 1881-ben találkoztunk a keblitanácsi 

jegyzőkönyvekben, ahol az Intéző Bizottság 2. tagjaként szerepelt, 1882. október 
1.-én pedig a gyűlés elnökeként szerepelt „Tekt Kovács Dénes úr”. Kovács Imre 
lelkésszel csak névrokon volt. 1882 decemberében ajándéklevelet adott az 
egyházközségnek, melyben egy terület erdőt adományozott a „kepe-megváltási” alap 
részére. 1883-ban megalapította Kovács Dénes a „Kovács Dénes-Boncza Anna 
Alapítványt”, melynek alapvető célkitűzése a nevelés megsegítése volt. Lényegében 
azt képviselte, hogy a gazdálkodás nyomán az adományozott birtokok 
jövedelméből minden évben fedezetet biztosítson egy Boncza nevű gyermek 
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taníttatási költségeihez, de a lehetőségek határain belül másfajta nevelési célokra is 
lehetett felhasználni belőle. Ezt az Alapítványt Kovács Imre lelkész gondozta és 
felügyelte. 

1922-ben arról szerzett tudomást a keblitanács, hogy a birtokot ki akarta 
sajátítani a román állam. A tárgyalást augusztus 28-ra tűzték ki, melyre a 
Jószágfelügyelőség képviselője is megérkezett. 1923-ban Kovács Imre lelkész 
beszámolt az Egyházi Képviselő Tanácsnak, hogy a belsőséget felajánlották a 
Cukorgyárnak. A Jószágfelügyelőség azonban közölte a lelkésszel, hogy a szóban 
levő telket az állam nem sajátíthatja ki, s ha észrevenne valamilyen lépést, akkor 
nyomban értesítse feletteseit. Ezt a tényt Dr. Boros György főjegyző is 
megerősítette, aki jelezte ugyanakkor a lelkésznek, hogy a telket 1926-ig terjedően 
nem sajátíthatja ki az állam. 

1927-ben azonban lassan kezdett megváltozni a helyzet, hiszen ekkorra már 
a külső területeket kisajátította az állam, s a belső telek megtartása is nagyon 
körülményessé vált, viszont kockán forgott az Alapítvány tőkéjének a megtartása 
is. Egy év múlva hozzáláttak az ingatlanok elárverezéséhez. A házat meghagyták, 
amit ki is javítottak, hiszen abba is beleképzelték az újraindítandó felekezeti 
iskolát. 

1934-ben elérkezett az idő arra, amikor kihirdették a Kovács Dénes 
Alapítványban kapott telek és ház eladását. Egyetlen biztos vevő jelentkezett 
Bodoczi Balázs személyében, aki meg is vásárolta azt. Az eladást követően több 
panasz hallható, hogy a keblitanács rosszul gazdálkodott az egyházközség 
vagyonával, s határozottan kihangsúlyozták elgondolásukat, hogy pénzért hiába 
mennek a tagokhoz, mert senki nem adakozik. Csép Ferenc és 58 társa egy 
kérvényt terjesztett be az Egyházi Képviselő Tanácshoz, melyben sérelmezték az 
Alapítványhoz tartozó telek és ház eladását. 

Az Alapítvány belsőséget jelentő része elég elhanyagolt, gyenge állapotban 
volt, hiszen már 1916-ban kidőlt a szekérszín utca felőli része. Az akkori javítás 
elmaradt, az épületet lebontották, az értékesíthető anyagokat pedig eladták. 1921-
ben engedélyt kapott az egyházközség a Jószágfelügyelőségtől a csűr lebontására, 
valamint azt a feladatot is kapta a keblitanács, - amit teljesített -, hogy a 
felhasználható anyagokból javítsa ki az épület zsindely tetőzetét. Felhívták a 
figyelmet arra is, hogy a nemes célú Alapítványnak ne legyen sok kiadása a 
javítások során. A csűrt 1700 Leiért eladták, és 1500 Leire vettek zsindelyt, amivel 
újrafödték a házat. A gazdálkodás tekintetében megállapíthatjuk, hogy a földeket, 
de a belső területet is minden évben előre megállapított haszonbér fizetése 
ellenében adták ki. A legfontosabb bérlője ebben a században Simonfi Tamás volt, 
aki egyben hangadója is a Csongvay Dénes elleni „hadjáratnak”. Abban az időben 
minden oka meg volt a Vezetőségnek arra, hogy köszönetet mondjon Kovács Imre 
lelkésznek a lelkiismeretes gondoskodásért.  

De nemcsak pozitív jelenségekkel találkozunk, hanem az ellenkezőjével is, 
hiszen éppen 1928-ban egy olyan évről beszélhetünk az Alapítvány 
vonatkozásában, amikor 3 adósa is volt az egyházközségnek. Ez a hangulat végig 
vonul a telek értékesítéséig, hiszen Tövisi István személyében egy eléggé 
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bizonytalan bérlőre talált az egyházközség, akinek többszörösen is fel kellett hívni 
a figyelmét tartozása megfizetésére. Az egyházközség jótevője az eladott területen 
van eltemetve, sírkövén a következő felirat olvasható: „Kövendi Kovács Dénes egyházi 
tanácsos szül. 1830 ban aug. 20.-án. Megh. 1890-ben jún. hó 24.én. Jóltevőjének hálája jeléül 
az Unitárius vallásközönség”. Sírját a tulajdonos utódai gondozzák. 

16.1.4 A Csegezy Márton Alapítvány 
Ennek az Alapítványnak az adományozó levele csak 1936-ban keltezett, de 

története annál érdekesebb és 1923-ig nyúlik vissza. Az adományozó leszegezte, 
hogy az 575 �  öl (valamivel több, mint 2 ár) kaszálónak a hasznát azzal a céllal 
adja az egyházközségnek, hogy az is szolgálja a gyülekezet fennmaradását. Úgy 
rendelkezett, hogy a 10000 Lei alaptőke 20 %-a a mindenkori lelkészt, 20 %-a a 
dalárdát vezető kántort, 20 %-a a tőkét és 40 % az egyházközséget illesse meg. 

1923-ban levelet írt Csegezy Márton az egyházközségnek, aki CFR (Román 
Államvasutak) felügyelő volt Besztercén. Tudatta az egyházközséggel, hogy a 
Székely Katonaságnak köszönhetően örökölt 6/5 részt, melynek 3 évi jövedelmét 
felajánlja az egyházközségnek. 1923-ban 123 Leit kapott, amit visszaküldött az 
egyházközségnek, hogy ez után gondoskodjon a kaszáló bérbeadásáról. „Mivel 
napjainkban a meglepetések korát érjük, s sajnos számtalan példa van arra, hogy nemes 
szándékkal letett Alapítványok külső politikai befolyás által, ellenkező célok szolgálatára 
kényszeríttetnek, mint aminő célt az alapító elérni óhajtott” 159, úgy találta az 
adományozó, hogy kész egy szerény áldozatot hozni az egyházközségért. „Jól 
tudom mennyire csekély s jelentéktelen az az áldozat, amelyet itt felajánlok. Ha a bástyafal, 
amelyet fajunk védelme érdekében emelni célunk, apró porszemekből áll, örömmel járulok e 
porszemmel az épülethez, amelyet anyagi erőmhöz képest erősíteni s a viharral dacoló sziklává 
növelni óhajtok. S kérlek ne az anyagi érték mennyiségét tekintsétek, hanem azt a jó szándékot, 
amely a jelen válságos helyzetben szorongattatott egyházunk s általa közvetítve székely fajunk 
megmentése érdekében mindnyájunknak kifejteni nemcsak kötelesség, de jövőnket illetőleg 
életszükséglet.” 160 „Az ősök kitartása, áldozatkészsége által adott nemes példák követésében 
látom derék, s jobb sorsra érdemes székely népünk jövendő boldogulását elérhetni.”161 A fenti 
levélben arról is szó van, hogy az egyházközségnek kell rendeznie a terület után 
fizetendő adót, de amennyiben az meghaladná a jövedelem 25 %-át, akkor az 
adományozó hajlandó visszatéríteni az egyházközségnek a fennmaradó összeget. 
Az egyházközség ígéretet tett, hogy a pénzt teljesen külön fogja kezelni. 

1931-ben a vizsgálószék beleszólt az Alapítvány rendezésébe, s noszogatta 
az egyházközséget, hogy igyekezzen megíratni az adományozó levelet, hogy 
tisztázódjon az Alapítvány helyzete. Ennek ellenére az egyházközség a következő 
vizsgálatot is megvárta, s csak akkor tett lépéseket. A lelkész 1932 januárjában 
értesítette az adományozót, hogy az alap 5787 Leit ért el, amihez még 
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hozzászámítva az 1932. évi haszonbért és kamatot is, a teljes összeget „Csegezy 
Márton alap” címen kezelik. A szóban levő levél előfutára volt annak a kérésnek, 
hogy az adományozó megírja rendelkezéseit. Előfordulhat, hogy Csegezy Márton 
megsejtette az egyházközség kívánságát, mert árpilisben válaszolt a levélre és 
megismételte, hogy csak azután áll szándékában adománylevelet kiállítani, amikor 
a tőke elérte a 10000 Leit. Emiatt tehát még legalább 3 évig az egyházközség 
használatában kell maradjon az illető terület. 1934-ben elérkezett a várt pillanat, 
amikor az egyházközség megkapta Csegezy Mártontól az alapító levelet a már 
ismert feltételekkel.  

Néhány mondat erejéig kell szólnom arról a tevékenységről, illetve azokról 
az eseményekről, melyek megelőzték az adományozás évét, vagyis a gyarapodások 
esztendői voltak. A kaszálót mindig szokásos módon, árverezés útján adták 
haszonbérbe. Annak rendjén azonban 1929-ben előállt egy kellemetlenség az 
egyházközség gondnokával, Csép Jánossal kapcsolatosan, akit azzal vádoltak - és 
nem alaptalanul -, hogy nem tartotta tiszteletben a Csegezy Márton féle kaszáló 
határát. Magyarul azt kell értenünk, hogy nagyobb területet lekaszált, mint 
amennyi megillette őt. Négy tanút hallgattak meg a tárgyban, de a szavazás 
eredménye igazolta - amit meg is jegyezett a jegyzőkönyv -, hogy 11 személy azért 
nem szavazott, mert nem akartak pereskedni, s az volt a meglátásuk, hogy 
amennyiben lehet, akkor itthon, és ne a törvényszéken rendezzék a fennálló ügyet. 
Érződik az is, hogy egyfajta félelem uralkodott a tartózkodó keblitanácsosokban. 
Két fizetési lehetőséget ajánlottak a gondnoknak, aki a kisebbiket vállalta, és ki is 
fizette az 555 leit. Szavazás útján döntötték el, hogy 100 Leivel többet kell 
fizessen, s a harangalapba tették be az utóbbi összeget. 

1936-ban Csegezy Márton értesítette az egyházközséget, hogy a 12 éve 
használt területet szívesen eladná az egyházközségnek. A keblitanácsi határozatban 
kimondták, hogy 2500-3000 Leit ér meg az a kaszáló, s amennyiben ez a feltétel 
megfelel az adományozónak, de ugyanakkor tiszta a telekkönyvi helyzet is, akkor 
hajlandó arra az egyházközség, hogy továbbra is megtartsa az Alapítványt.162 
Februárban a lelkész is levelet írt Csegezy Mártonnak, akivel közölte a vonatkozó 
határozatot, mely szerint 3000 Leit ajánlottak a területért. Csegezy Márton 
márciusban válaszolt is a levélre, melyben közölte, hogy kevésnek találja ugyan a 
felajánlott összeget, de nem hajlandó vitába keveredni az egyházközséggel. Eladja, 
de azzal a feltétellel, hogy az egyházközség fedezze az átíratással járó költségeket. 
1936. július 4.-én elkészítették az adás-vételiszerződést, melyben a szóban levő 
terület 444 �  öl, valamint a 3948., 3950 t. sz. alatt szerepelt. Miután 1936 
augusztusában megkapta Csegezy Márton a vételárat, megköszönte azt, és Isten 
áldását kérte az egyházközségre. 

1940-ben halt meg Csegezy Márton, kinek halálát követően levelet írt a 
lelkész az özvegynek, melyben részvétet nyilvánított, és ugyanakkor megjegyezte, 

                                                 
162 - Egy piszkozaton azt a megjegyzést találjuk, hogy 1925-ben egy hasonló területet 5.100 Leiért 
vásároltak meg s emiatt nagyon furcsának találom, hogy egy egyházközségi jótevőnek ilyen alacsony 
árat ajánlott fel a keblitanács. 
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hogy „a megboldogultnak emlékét, szeretetre méltó kedves egyéniségét mindig hálás kegyelettel 
fogjuk őrizni”.163 

A negyedik és egyben utolsó Alapítvány megszűnését elősegítette az 1948-
1949-es földreform. 

16.2  Pénzalapok 
A szorosabb értelemben vett ismertetés előtt érdemesnek tartok néhány 

megjegyzést az „alapokkal” kapcsolatosan. Létezett egy központi felfogás, hogy az 
egyházközség anyagi ügyei minél jobb ütemben haladjanak, s annak érdekében 
létesítették az alapokat. Volt olyan, mely megbízhatónak minősült, viszont voltak 
olyanok is, melyek időlegességük, vagy a gyarapodás biztosításának hiánya miatt, 
korán eltűntek a számadási jegyzőkönyvekből. Észrevehető azonban az örökös 
vívódás, ha sokszor túl bonyolulttá vált a kezelésük, hogy ilyenkor minél 
szilárdabb alapokra akarta helyezni a keblitanács az anyagi helyzetet. Tény az is, 
hogy a sikertelenségek oka nem a hozzá nem értés, vagy éppen felelőtlen kezelés 
volt, hanem inkább azok a váratlan fordulatok, melyek egyik napról a másikra 
válságba sodorták az egyházközséget. Amint az Alapítványok esetében is kiderült, 
nem volt mindig fontos, hogy mekkora anyagi súlyt képviselt az illető alap, hanem 
inkább az, hogy meghúzódott mögötte egy, vagy esetenként több nemes cél. 
Alapvetően az alapok tekintetében mindenik mögött ilyen cél állt, s ha elérkezett 
egy újabb időszak, akár kényszeredetten is megszületett a belátás, s akkor egy más 
formát kerestek, hogy mentsék, ami menthető. 

16.2.1 Orgona alapok 
Két ilyen alap megteremtéséről tudok: 1792. január 29. 
Hozzáfogtak egy orgona pénzalapjainak megteremtéséhez, viszont ebből 

nem lett megvalósítás, mert hiányzott a számottevő megajánlás, de annak 
következtében nem volt meg a folytatólagos kezdeményezés, ami megnövelhette 
volna az alapot, s ugyanakkor elérhette volna célkitűzését. A következő 30 év alatt 
- amikor megjelent az egyházközség 1. orgonája - az időközönként felajánlott 
összegek észrevétlenül simultak bele az egyházközség általánosan megszokott 
bevételeibe. Az 1822. évi orgonánk megvásárlásakor nincs tudomásom arról, hogy 
létezett volna az 1792-ben beindított „orgona alap”. 

1905. szeptember 3.-án beindult egy következő orgona-alap 
megteremtésének kezdeményezése, ami már sokkal eredményesebbnek bizonyult, 
hiszen október 29-re 3666 Koronát számolt a tőke. Ez egy olyan biztonságot adott 
a keblitanácsnak, hogy akár egy 4000 Korona értékű orgonát is megvásárolhattak. 
November 26-ra készen állt a teljes fedezet, amikor még a keblitanács is 
csodálkozott, hogy az EKT nem engedélyezte ilyen feltételek mellett az új orgona 
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megvásárlását. Ennek ellenére azonban megvásárolták a ma is használatban levő 
orgonát. 

16.2.2 Harangalapok 
1843. szeptember 10.-én útjára indult a harmadik harang öntéséhez 

szükséges alap megteremtése, amit faértékesítéséből kívánták megvalósítani. 
Sikeres vállalkozás volt, hiszen meg is valósította az egyházközség tervét, de amint 
az már ismeretes, 1848-ban elvitték a „haza oltárára” ezt a harangot. 

1893. Ismét az egyházközség harmadik harangjának alapjait rakosgatták. 
Az esperesi vizsgálat alkalmával meghatározták, hogy a kiharangozások díját is 
ehhez az alaphoz csatolják, hogy az által is növeljék az alap összegét.164 Ez az alap 
nem mutatott fejlődést, hiszen 1897-ben megállapította a vizsgálószék, hogy több 
„eclésia tag ajkán vett észre /.../ elhangzani az iránt egy-egy szerény megjegyzést, hogy a 
harangalap nem szaporodik s eszerint az idegen halottak kiharangozási díját nem tették át 
ide”.165 A vizsgálószék meghagyta a Vezetőségnek, hogy tegyék át a torockói 
takarékpénztárba a tőkét, valamint nézzék át, hogy 1893 óta mennyi bevétel jelent 
meg a kiharangozásokból, és azt is csatolják a harang-alaphoz. A tőke abban az 
évben 23 Ft 70 kr. volt, 1899-re pedig 49 Ft 33 kr.-ra feltornázta magát. A 
századfordulón ez az alap is beolvadt az egyházközség pénztárába. 

1916. Csép Mihály indítványára ismét egy újabb harang-alap 
megteremtéséhez fogtak annak köszönhetően, hogy a háborús célokra elvitték az 
egyházközség 350 kg-os harangját. Az alap elindulásakor 380 Korona megajánlás 
történt, és az volt a közös akarat, hogy megkeresik a híveket egy további gyűjtés 
érdekében. A kezdeményezés már alapfokon elakadt. 

1924. május. A lelkész egyedül járt a faluban, és így teremtgette egy új 
harang megöntéséhez szükséges fedezet alapjait. Az elindulásához szükséges pénz 
megvolt ugyan, de az csak a kiadások felét fedezte. Ekkor a keblitanács is az ügy 
mellé állt, s segítettek a hiányzó összeg összegyűjtésében. Év végére az alap elérte 
az 57110 Leit. Az alap megteremtése nem történt önkéntes alapon, hanem kirovás 
útján, s a 278 esetben 25-400 lei között mozgott a befizetett összeg. A 
meghatározott összeget három személy fizette túl. A harangot sikerült megöntetni, 
de sajnos el is repedt. 

 
 
 
 
 

                                                 
164 - Ekkor találkozhatunk azzal a ténnyel, amikor a vizsgálószék éppen súlyának köszönhetően olyan 
kérdéseket döntött el, melyekben megelőzően nem sikerült közös nevezőre jutni.    
165 - 2. K. - 1897. 
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16.2.3 Az államkölcsön-kötvény alap 
1864. január 13.-án adományozták az egyházközségnek az unitárius 

birtokosok azokat a kötvényeket, melyeket 
a Kossuth Lajos kormány bocsátott ki. 
1872-ben a birtokosság elérkezettnek 
találta az időt, hogy felhívja a keblitanács 
figyelmét az államkölcsön-kötvények 
gondosabb kezelésére. Az adományozás 
pillanatától kimondták a községi 
közgyűlésen, - 1867. január 15-ig mintegy 

180 birtokos egyéni nyilatkozata értelmében -, hogy az Alapítvány az 
egyházközség tulajdonát kellett volna képezze. A falusi „közönség négy év óta 
önkényüleg tartja hatalmában ezt, tehát már 240 Ft kamat összegben egy megkezdendő pert 
kell hogy maga után vonjon”,166 mert ilyen esetben nem használhatta az egyházközség.  

Ha egybevetjük az adományozók vádját, és az egyházközség védekezését, 
akkor szinte látható módon elfogadható, hogy a birtokosság visszavette a 
kötvényeket, hiszen az egyházközség még a kamatokat sem rendezte el. Ennek 
azonban hamarosan meg is lett a magyarázata, amikor azt a kérdést kellett 
tisztázniuk, hogy milyen százalékban fogják szétosztani ennek a kötvény 
csomónak a kamatait a falu három egyházközsége között. Itt volt tehát a tovább 
haladásnak a feltétele, hiszen az adományozók között a más felekezetűek 
képviselői is jelen voltak. 1878-ban a lélekszám arányának megfelelően elosztották 
a három felekezet között a kamatot. 1882-ben a reformátusok nem kapták meg az 
őket illető részt, mert „Nagy István és Benke István elköltötték” azt. Az említett 
személyek egyházfiak voltak a jelzett időben. Kötelezték őket az összeg 
kifizetésére, mert különben az esetleges pereskedés után is vállalniuk kellett volna 
az anyagi felelősséget. 

1885-ben a kötvények még mindig az egyházközség tulajdonában voltak, 
hiszen az értük járó kamatot csak a keblitanács által kiállított nyugta ellenében 
kaphatta ki az egyházközség. 1886 elején falu szintű közgyűlést tartottak, ahol meg 
kellett volna határozniuk, hogy a kötvények arányos megoszlásban kerüljenek át az 
egyházközségek tulajdonába. Sajnálattal megjegyezték azonban, hogy néhány 
keblitanácsos éppen a fenti akarat ellen szavazott. Nem sokkal az események után 
a kötvények kamatát lefoglalta az állam községi adóba. 

A község pert indított a három egyházközség ellen, melyek időközben 
követelték a lefoglalt kötvények kamatait. Az egyházközség „keresetet” adott be (a 
reformátusok is) a visszaigénylés érdekében, aminek kivitelezését az egyházközség 
nevében Simonfi Ferenc gondnok vállalta. A reformátusok részéről Benedek 
Ferenc lelkész képviselte az ügyet. Jónak találták, és ezért le is másolták a 
Szolgabírói Hivatal által felvett szerződési jegyzőkönyvet, ami egy komoly 
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bizonyítéknak számított abban a vonatkozásban, hogy az államkölcsön-kötvény az 
egyházközség jogos tulajdona volt.  

Augusztusban már folyt a per, viszont megkérdezték a község vezetőségét 
az újabb tárgyalás előtt, hogy félre akarnak-e állni a pereskedéstől, vagy nem. A 
község megmaradt a régebbi álláspontja mellett és tovább folytatta az elkezdett 
törvénykezést. 1887 januárjában Pálfi Máté pénztáros a 47 / 1886. április 19. 
Torda-Aranyos m. törvényhatóság, a 123 / 1886. szeptember 19. és az 1886. január 
13. / 4 sz. községi képviselet gyűléseinek jegyzőkönyveire hivatkozott, és 
követelte, hogy mentsék fel az egyházközséget az adó terhe alól, hiszen az 
Adóhivatal jogtalanul foglalta le a kötvények után járó kamatot, mert az nem a 
falu, hanem a három egyházközség tulajdonát képezi. Csegezi Gábor javasolta, 
hogy mivel a községi tanácsban olyan személyek is voltak, akik a keblitanácsnak is 
tagjai, és az egyházközség ellen pereskedtek, mondjanak le keblitanácsosi 
hivatalukról. Hogy a lemondás megtörtént-e, vagy nem, azt nem tudom, de tény, 
hogy örömmel fogadták az indítványt. Ekkorra az eseményeket tetőzte, hogy a 
gondnokot gondatlansággal vádolták, hiszen elkésett a hivatalos iratok beadásával. 
Azzal mentette magát, hogy eleget tett a felszólításnak, és eddigre már bizonyára 
továbbították is Bécs fele a kérést. Védekezése azonban eredménytelennek 
bizonyult a Keblitanáccsal szemben. 

1888-ban még egyszer felkérték a község elöljáróságát, hogy álljanak el a 
pertől, viszont a megtagadás miatt május 15.-én kezdetét vette az addig 
kikerülhetőnek látszó per. Az egyházközség ügyvédet fogadott a per lefolytatása 
érdekében. A három egyházközségnek természetesen egy ügyvédje volt, aki meg is 
nyerte az ügyet, s annak köszönhetően a 2500 Ft-os államkölcsön-kötvény 
visszakerülhetett a jogos tulajdonosokhoz. Arányosan elosztották: 1700 Ft volt az 
unitáriusoké, 500 Ft a reformátusoké és 300 Ft a görög katolikusoké. A ránk eső 
összeget 1902-ben a Torda-Aranyos Vármegye Takarékpénztárába helyezték 
kamatoztatás érdekében. A régi kötvényeket Regálé kötvényekre cserélték 1905-
ben, melyeket 1907-ben kértek vissza a szolgabírótól. Az államforma változásával 
ezek a kötvények megsemmisültek, viszont emlékképpen ma is őrizzük őket az 
egyházközségi levéltárban. 

16.2.4 A kepemegváltási alap 
Az egyházközség legeredményesebb alapja, melyet 1870-ben indítottak 

útjára. Három kiegészítő tevékenységből állt: 1. a kimondott kepealap, 2. a 
magtáralap és 3. a „Faragó – féle birtok” jövedelme. 

A magtár alap 1875-ben, a Faragó féle jövedelem pedig 1878-tól egészítette 
ki a kepemegváltási alapot. „Elhozván az időkornak műveltsége szükségét azon 
gondolkodásnak, hogy ezen eklézsiában is tétessék valami intézkedés a papi és mesteri bérrel 
lehető megváltására” 167, abban történt megállapodás, hogy mulaszthatatlanul 
alapítsanak egy tőkét a fent jelzett cél érdekében. Erre a célra az Ördöngös tónak 
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nevezett erdőrészben, hitelben adtak el nagyfákat, melyeket felülről lefele amúgy is 
kiszáradás fenyegetett. Azért határoztak a hitelben történő eladás mellett, mert az 
egy jóval magasabb összeg bevételét jelentette, mintha készpénzért árusították 
volna el. A vevőket kötelezték, hogy év végére tegyenek eleget fizetési 
kötelességeiknek, hogy attól kezdve majd kamatozásra helyezhessék a befolyt 
összeget. 

1873-ban már más kiadásokat is szerettek volna fedezni az alakuló tőkéből, 
viszont határozottan megismételték a kezdeti elképzelést, miszerint az alap tőkéjét 
csakis a megjelölt célra használhatják. 1874-ben a tőke 1121 Ft 34 kr. volt Az 
alaphoz csatolt magtár állása pedig 623 liter / véka és 6 liter gabona. 1877-ben az 
alap már 3061 Ft 59 kr-ra emelkedett. Szinte csodával határos a növekedés üteme, 
s nagyon környékez a kíváncsiság, hogy mi is lehetett ennek előmozdító rugója, 
hiszen a szokásos kamat alapján nem érhetett volna el ilyen magas összeget. 
Kíváncsian néztem utána a dolgoknak, s arra az eredményre jutottam, hogy a 
pénztár kezelése rendjén Balogh Mózes arra kérte az egyházközséget - aki az alap 
indulásakor egyházfi volt -, hogy csökkentse le a 10 %-os kamatot a felkért 
összegért. Ekkor újra kihangsúlyozták, hogy 10 %-os kamatot gyakorol az 
egyházközség ez után is - ami nem az első alkalom -, hiszen mindenek előtt az 
egyházközség gyarapodását kell szem előtt tartaniuk. A keblitanács kijelentette, 
hogy amennyiben az egyházközségi tagok vissza fele akarnak módosítani a 
kamaton, akkor megtagadják a kepealap kezelését. 

1878-ban 1000 Ft-ot vettek fel a tordai takarékszövetkezetből egy birtok 
megvásárlása céljából, azzal az előrelátással, hogy a kepemegváltási alaphoz 
csatolják annak jövedelmét. Bár „summásnak” látszott a kamat, mégis 
megállapítható, hogy helyesen járt el az egyházközség, amikor a Magyar Curianak 
12589 / 1878 sz. irata alapján sajátjának mondhatta a megvásárolt birtokot. 
Augusztusban Faragó tulajdonos ráébredt egy tévedésre, s vissza szerette volna 
mondani a vásárt, de már túl késő volt. A megvásárlás érdekében Koronka Antal 
espereshez is folyamodtak kölcsönért, aki fel is ajánlotta a 2000 Ft-ot. Azt is 
tudjuk, hogy a megvásárolt birtokból 2 Holdat megtartott magának, de 1879-ben 
sürgette az egyházközséget, hogy igyekezzenek visszaadni a kölcsönkért pénzt, ha 
pedig nem akarják, akkor telekeltessék az ő nevére a megvásárolt birtokot. 
Kamatként „2 csomó” szénát kért. Március 16.-án telekelte nevére az egyházközség 
a fenti birtokot, amikor 5 helyet Koronka Antal esperesre íratott az egyházközség 
1600 Ft értékben. A megvásárolt birtok maga után vonta azt a követelményt, hogy 
külön kezelőket kellett megbízzanak gondozására. 

1880-ban elkezdődtek azok a nehézségek, melyek a birtok megfelelő 
gondozásával jártak, s másfelől a gyakori támadások az egyházközségi tagok 
részéről arra késztették a kezelőket, hogy lemondjanak hivatalukról. Ez azonban 
nem jelenti, hogy törés állott volna be a birtok kezelésében, hiszen mindig 
eszközölték az újabb választásokat, és a tevékenység haladhatott tovább. 

1882-ben az alap összege 5075 Ft 8 kr. volt, valamint 175 liter / véka rozs 
képezte a magtár alapot. A meglevő két adatból is kitűnik, hogy a gabona alapot 
nem lehetett növekedő arányban megtartani. Azt azonban már 1875. évi 
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létesítésekor határozottan kimondták, hogy a kepemegváltási alap részévé teszik. 
Az elég sok gonddal, és felelősséggel járó munkát mindig két, ritkán egy 
megválasztott személy intézte. Gyakran volt kilátás arra is, hogy a megszaporodott 
gabona komoly jövedelmet jelentett az egyházközségnek, s éppen az követelte az 
alapot. E vonatkozásban többek között 1877 is egy ilyen esztendő volt, amikor 
különös gonddal voltak az egyházközség gabonájának elhelyezése iránt, mert 
„Isten kegyelméből” megszaporodott az egyházközség gabona készlete. 

Tagadhatatlan, hogy ellenkező vélemények is akadtak, mint pl. 1889-ben, 
amikor meg akarták szüntetni abból az elgondolásból kiindulva, hogy a magtárat a 
nagyon elszegényedett hívek adósságai éltetik, s a miatt áll olyan „ingatag lábon”. A 
vizsgálószék nem adta beleegyezését, mert ez által saját magát fosztotta volna meg 
az egyházközség egy jövedelmi forrásától. A valóság azonban az, hogy a 
magtáralap beleolvadt a kepemegváltási alapba. Újraszervezésének kísérletéről 
1937-ben hallunk, amikor Csép Mihályné javasolta, hogy indítsák újra a magtárat, 
melynek alapjából fedezhetővé válna az orgona és harangjavítás is, viszont az 
elképzelésből nem lett megvalósítás. 

A kepemegváltási alap 1883-ban ismét szaporodott egy erdőterülettel, 
melyet Balogh Ferenctől vásárolt meg az egyházközség. 

1887-ben egy bizottság járt Kolozsváron annak érdekében, hogy 
megerősítesse a kepemegváltási alap jóváhagyását. Az akkori köri 
felügyelőgondnok, Csegezy Mihály, előtárta az egyházközség előtt, hogy az alap 
még „nem lehetséges a kepének megváltására, hanem fizettessék bé minél hamarább az áruba 
bocsátott ház árát a 800 Ft s törekedjenek bár legalább felét a künn levő s ez alaphoz tartozó 
adósságnak felhajtani s ha az meglesz, nagy kilátást nyújt arra, hogy ajánlattal fogja 
felterjeszteni s meg fog történni a bérváltás, - de addig  ne csináljanak  ingerültséget az 

eklézsiában”.168  

„Okirat a bágyoni Unitar, ecclesiaban a Papság és kántorság bére megváltásáról”169 
cím alatt többek között olvashatjuk, hogy már több éve cél volt egy olyan alap 
megvalósítása, ami fedezné a belső emberek fizetését, mert „a nép az évenkénti 
leszegényedés miatt mind lejebb-lejebb szállott a kepefizetés, úgy, hogy az atyafiaknak egy 
nagy része csak egy-egy véka törökbúza kepe megfizetésére maradt le mind a pap, mind a 
kántor számára a mi miatt a kalangyával való fizetés folyton apadott”.170  

Az évek hosszú során át 8200 Ft gyűlt össze, amit a tordai 
takarékpénztárban helyeztek letétbe. 14 Ha 45 ár birtokot és 9700 Ft 
államkölcsönkötvény jövedelmét csatolták egybe. Ekkorra már igazságosan 
megfizethették a lelkész 600, a kántor 382 Ft fizetését. 1889. április 9.-én Csegezy 
Mihály köri felügyelő gondnok közölte az egyházközséggel, hogy április 24-től 
életbe lépett a kepemegváltás. 

                                                 
168 - 1. K - 330-331 old. 
169 - U. o. 349. old. 
170 - U. o. 349. old. 
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1889-ben az egyházközség tagjai örökösen elkötelezték magukat arra, hogy 
a lelkésznek és kántornak megadják fizetését: „Mi alolírottak, mint a bágyoni 
Unitaria Ekklesia törvényes képviselői és megbízottjai magunk és a bágyoni Unitaria 
Ekklesia minden unitárius tagja nevében kötelezzük magunkat és minden 
maradékainkat, valamint a bágyoni Unitaria Ekklesiába beköltözendő s letelepedett 
unitáriusokat s azoknak unitárius maradékait, hogy a fenn írtaknak mindenekben 
alávetjük magunkat és azokat mind magunk megtartjuk, mind másokkal megtartatjuk 
a Méltóságos Egyházi Képviselő Tanács törvényes közege és esperesti vizitacio 
felügyelete alatt. Önként értetődvén, hogyha valamely országos nem reméllett csapás, 
katasztrófa által a kepeváltás alapjául szolgáló pénz elpusztulna, megsemmisülne, az 
addigelő szokás befizetését visszaállítjuk, visszafogadjuk”.171 

1897-ben a kepemegváltási alap tőkéje 12724 Ft 91 kr. volt. 1909-ben a 
kántor részét képező alapot annyira megcsonkították, hogy az képtelen volt a 
kántor évi fizetését fedezni, s rendezésre szorult helyreállítása. A kepemegváltási 
alap egy olyan biztos forrást jelentett, melyből kölcsön kérhettek akár a javítások 
céljára is. Érdekesnek számít az is, hogy amennyiben a kepealaphoz nyúltak, és 
pénzt vettek el belőle, akkor minden esetben úgy kezelték, mintha egy idegen 
helyről kértek volna kölcsönt, éppen annak érdekében, hogy az alap 
megmaradhasson eredeti rendeltetésében.  

Az államforma megváltozásával ez az alap is az enyészet útjára tévedt. 

16.2.5 A Millenniumi alap 
Közel 33 évi létezést tud magáénak ez az Alap. 1896. április 19-én az 1000 

éves ünnepségek alkalmából valami maradandót szerettek 
volna állítani, s elhatározták a méltó ünneplés részeként, 
hogy egy Emlékalapot létesítenek. Egy „Ezredéves 
emlékkönyv”-et nyitottak, melybe beírták az egyházközségi 
tagok neveit, korát. Erre azonban megelőzően 10 kr.-t 
kellett adnia minden tagnak, az özvegyasszonyok viszont 

csak 5 kr.-t. Az összeírást egy 4 tagú bizottság végezte, viszont hamarosan 
tapasztalható, hogy a hívek közül „nem éppen mindegyik adakozott” az alapra. Bár 
felszólították a hátralékosokat, még sem járt el nagyobb eredménnyel a keblitanács, 
hiszen a figyelem felkeltés alkalmával begyűlt 26 Ft 23 kr. nem jelentett valami 
nagy eredményt. 

1899-ben 27 Ft-ot ért el az alap. 1929-ben olvasztották be az egyházközség 
pénztárába, amikor 115 Kor 53 Fill. alaptőkéje volt. 
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16.2.6 A Közgazdasági alap 
Lényegében nem egy új alapról van szó, csupán az elnevezésében 

találkozunk újszerűvel. A megszokottól eltérőnek mutatkozik ugyan, de azáltal, 
amit magában foglalt. Azért nevezték Közgazdasági alapnak, mert elsősorban az 
alap fedőnevet takart, melynek több összetevője volt. Tulajdonképpen ide sorolták 
a kötleveleket, az 1910-es évek „Regálé kötvényeit”, a soron levő hátralékokat, de a 
későbbi időszakban a pénztári maradványt is. Ez tehát azt jelenti, hogy több, 
régebbi tevékenységet vontak össze ebbe az alapba. 

1899-től látott napvilágot az alap és pontossággal követni lehet évenkénti 
alakulását, viszont nem jelent egy különösebben fontos tevékenységet, nem 
rendelkezik olyan horderővel az egyházközség pénzvitelében, hogy érdemessé 
váljon a következetes nyomon követése. 1948-ban szűnt meg. Legfontosabb tétele 
a 2700 Ft értékű államkölcsön kötvények voltak, ami évi 4 %-os kamatot jelentett. 

16.2.7 A Hadikölcsön alap 
1914 novemberében született az EKT 1363/1914 sz. 

leirata értelmében, mely alapjában azt jelentette, hogy a 
lelkészek, tanárok, egyházközségek, sőt a tehetősebb hívek is 
nélkülözhető tőkéjüket kölcsön adták a hazának. Találunk a 
jelzett iratban egy olyan megjegyzést is többek között, hogy 
„Fukarkodnia senkinek sem szabad!” Szinte a fenti irattal egy időben 
az esperes is aláírások gyűjtését szorgalmazta.  

1915 májusában érkezett el az egyházközség arra az 
álláspontra, amikor azon tanácskoztak, hogy az egyházközség pénztára is hozzá 
kell járuljon ehhez a segélyezéshez. Kimondták, hogy 2000 Koronát kölcsönöznek 
a Kepemegváltási alapból. 1915 végére a kölcsön adott összeg 4729 Koronát tett 
ki. 1916-ban már a kepealap, a harangalap, de a millenniumi alap is kölcsönözött 
erre a célra. 

1917-ben az egyházközség a 7. kölcsönzését is eszközölte, amikor a 
kölcsönkért összeg elérte a 7688 Koronát. A későbbiek során még 1939-ben 2000 
Lei és 1944-ben 12000 Lei kölcsönt adott az egyházközség. Nem lehet titok, hogy 
éppen a célnak köszönhetően ez az alap is az enyészeté lett. 

16.2.8 Az Augusta alap 172 
Boros György főjegyző jóvoltából született meg az egyházközség testvér 

kapcsolata az amerikai gyülekezettel. 1921-ben 60 dollárt kapott az egyházközség, 
aminek akkori értéke 1620 Lei volt. Közös megegyezés alapján az összeget letétbe 
helyezte az egyházközség azzal a reménnyel, hogy azt kamatoztatni fogják, a 
későbbi adományokat is ahhoz csatolják majd, ami egy komoly összeggé növi 
magát. Ezzel tulajdonképpen kezdetét vette a testvérkapcsolat is, melynek ápolását 

                                                 
172 Az amerikai testvérgyülekezet nevéről kapta elnevezését. 
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a lelkész kötelességévé tették, hogy leveleket váltson a gyülekezettel, azokban 
megköszönje az adományokat, s jó kívánságokat tolmácsoljon, hogy „Isten áldása 
legyen a testvéregyházon, hogy éljen és virágozzék időtlen időkig”.173 

1922-ben ismét segélyt kapott az egyházközség, 1875 Leit, amit 
hasonlóképpen a már meglevő összeghez csatoltak. Ebben az időszakban a 
levelezést Dr. Boros György végezte, aki egyben lefordítva küldte meg az 
egyházközségnek is a válaszleveleket. A lelkész csak nyugta ellenében vehette át a 
kapott segélyt, amit Leiben adtak át. 

A harmadik segély-összeg 1923-ban érkezett, amikor 5355 Leit kapott az 
egyházközség. 

1924 karácsonyára az egyházközség egy könyvet és jókívánságait küldte az 
amerikai testvéreknek, melyre Dan Huntington Fem lelkész meleg hangú válaszban 
megköszönte az adományt, és a karácsonyi ünnepek alkalmából üdvözölte a 
gyülekezetet. 

1928. szeptember 29.-én keltezett az a levél, melyet a lelkész küldött az 
amerikai testvéreknek, melybe még három fényképet is bele tettek a karácsonyi 
üdvözlet mellé. Érdekes a megoldás, melyet a fényképek elkészítésekor végeztek, 
hiszen novemberben a keblitanács kötelességévé tették, hogy megjelenjen az 
istentiszteleten, hogy azt követően fénykép készüljön a tagokról, és a templomról 
is. 

1929-ben az alap összege 8850 Leire emelkedett, de a gazdasági válság 
következtében megsemmisült. 1936-ban 79 Lei volt az alap, 1948-ban pedig 
végképp megsemmisült. 

Egy új hasonló alap megteremtésének lehetőségei 1990-ben mutatkoztak, 
amikor egy amerikai csoport látogatta meg az egyházközséget. Jelen sorok írójának 
távollétében a fogadással járó feladatok elvégzésével Székely Miklós kövendi 
lelkészt bízta meg, aki felelősségtudattal a megbízásnak eleget is akart tenni, de a 
keblitanács egyes tagjainak félreértése miatt a fogadás mellékvágányra került, 
aminek következtében nem sikerült a próbálkozás. 

1992-ben azonban már sokkal közelebbinek látszott egy újabb kapcsolat 
megteremtése, amikor Pap László lelkész ismeretséget kötött a Clevelandi 
gyülekezet lelkészével és néhány képviselőjével. Ebből a kapcsolatból elég 
nehézkesen született meg az alap, melynek köszönhetően 3 év alatt 1000 USD-val 
rendelkeztünk, melyet az 1995-ben végzett templomjavításra fordítottunk. Az 
ünnepi rendezvények alkalmával még következő 500 USD-t adtak a 
gyülekezetünknek, melyeket a soron következő javításokra fordítottunk. 

1995-ben a lelkész kezdeményezésére megkerestük az egykori Augusta 
gyülekezetet, mellyel néhány levelet is váltottunk már abban a reményben, hogy 
újjászervezhetjük a régi kapcsolatot. 

 
 
 

                                                 
173 - 10. KJK – 1921. december 28. 
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17 A PÉNZVAGYON ÉS ANNAK KEZELÉSE 

17.1 Költségvetés és Számadás 

17.1.1 Költségvetés 
Fontossági sorrendben egy sokkal későbbi helyet foglal el a levéltári 

anyagban, hiszen 1890-ig nem is találkozunk semmilyen formájával. A hangsúly 
teljes mértékben a Számadásra tevődött, ami érthető is, hiszen sokkal fontosabb 
volt a megvalósítás, mint a számokkal való játszadozás. A kötelezővé válást követő 
évben már mulasztást követett el az egyházközség, hiszen nem készítette el a 
költségvetést, de főleg abban hibázott, hogy nem terjesztette a vizsgálószék elé. 
Önkéntelenül is következhet a kérdés, hogy a szigorító felsőbbségi intézkedések 
előtt nem volt költségvetése az egyházközségnek? Természetesen lehetett, de 
olyan, mely felölelte az egész esztendő minden anyagi vonatkozású tevékenységét, 
nem maradt fenn.  

Amennyiben alaposan megvizsgáljuk a javításokat megelőző 
szerződéseket, rájövünk, hogy milyen körültekintően sorakoztattak fel egymás után 
minden tételt. Tény az is, hogy végeztek egyfajta számolást, hiszen ellenkező 
esetben nem tudták volna kötni magukat a folyó kiadásokhoz, és annak 
köszönhetően messze menően túlhaladták volna azokat. Másfelől viszont 
előfordulhat, hogy a miatt nem tartották fontosnak az összegek megtervezését, mert 
léteztek a belső emberek bérei, melyekről nem kellett gondoskodnia az 
egyházközség keblitanácsának. Amennyiben a hívek nem fizettek rendszeresen -, s 
az gyakran előfordult -, akkor a belső emberek látták annak kárát. 

1890-től tehát szinte rá volt kényszerítve az egyházközség, hogy a legtöbb 
alkalommal sok kínnal, de még több kellemetlenséggel elkészítse költségvetését. A 
legtöbb gond akkor keletkezett, amikor megkezdődött az egyházi adózás, s az 
egyes egyházközségi tagokra kirótták a megfelelő összeget, melyet sok alkalommal 
a következő évben már módosítani is kellett. Voltak alkalmak, amikor teljesen 
átrendezték, hiszen nem sikerült begyűjteni az előirányzatban meghatározott 
összegeket, tehát a megvalósítás elmaradt. 

A gyakori hosszadalmas vitáknak, de az alapos megfontolásoknak is 
legtöbbször az lett a vége, hogy módosítani kellett valamelyik költségvetési tételt. 
Köztudott, hogy az EKT által jóváhagyott költségvetésben csak olyankor lehetett 
módosításokat végrehajtani, miután az abba beleegyezését adta. Találunk azonban 
olyan példákat is, amikor a módosítás megelőzte a jóváhagyást. 

Végül pedig a költségvetéssel kapcsolatosan megjegyzem, hogy az 
összehasonlítás kedvéért közlök néhány költségvetési végösszeget, de csak a 
Számadásokkal párhuzamosan, hogy láthatóvá váljon a terv, és a megvalósítás 
összege is. 
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17.1.2 Számadás 
Általában elmondhatjuk a Számadásokkal kapcsolatosan, hogy ezek azok 

az iratok, melyek a legjobban nyomon követhetők. 
Két fontos időszak hordoz magán egyéni jegyeket: 

1. 1716-1752-ig 
2. 1752- napjainkig.  
Az első szakaszra nemcsak a szűkszavúság 

és a pontatlanság, hanem a más természetű 
megjegyzések is jellemzők. Többek között ilyenek 
az adósok nyilvántartásai is. Az „X” áthúzások 
gyakoriságából arra is következtetek, hogy egyfajta 
ellenőrzés is történt. A 2. korszak számadásaiban 
már sokkal több a pontosság, s nagyon sok esetben 
szinte bosszantóan részletes. Talán éppen a 
nehézségek megoldása érdekében igyekeztek külön 

kezelni valamennyi bevételi forrásból származó jövedelmet, s hasonlóképpen 
kiadásaikat is. Az 1920-as évekig a pénztáros kötelessége volt a pénztárnapló 
vezetése és a számadás elkészítése. Ennek köszönhetően őt terhelte a felelősség is. 
A jelzett időtől kezdve azonban mind kevesebb szerep jutott neki, hiszen 
szembetűnő, hogy egyik évről a másikra a lelkész vette át a pénztárnapló kezelését, 
sőt ő is számolt be a pénzügyi megvalósításokról. Elmondható még, hogy nem volt 
mellőzve a pénztáros, viszont bizonyos, hogy csupán másodlagos szereppel bírt. 

1824-ig „perceptumokkal” és „erogatumokkal”, azaz bevételekkel és 
kiadásokkal találkozunk. 1825-től azonban megjelent a „Pénz jövedelem”, de az 
erogátum továbbra is maradt. Jellemző - de erről még fogok szólni -, hogy a más 
fajta jövedelmek esetében is e magyaros formával találkozunk, viszont a kiadások 
rendjén elég sokáig használatban maradt a latin kifejezés. Az egyszerű bevétel és 
„költés” megjelenése újszerűt láttat velünk. Az 1830-as években honosodott meg a 
fenti használat. 1875-től jelenik meg a „Bevételek - Kiadások”, ma is használatos 
formája. 

A számadások fontos jellemvonása volt a sokféleség is, amint azt már 
említettem. Közelebbről azonban álljon előttünk az a valóság, mellyel találkoztam 
a számadásos iratokban: 

A táblázatban szereplő számadás természetesen jellemző volt minden olyan 
esztendőre, amikor valamilyen javítási, vagy építési munkálatot végeztek az 
egyházközségben, s annak megfelelően építkezési anyagokra volt szükség. Ma 
Raktárkönyvi bejegyzéseknek nevezzük a látható elbonyolított megoldást. Az 
esetek többségében 90,90 %-ban természetbeni számadásokról volt szó, melyeket 
pontos mérték szerint könyveltek minden alkalommal. 1898 után - éppen a miatt, 
mert rájöttek a számadások bonyolultságára - megszületett a határozat, hogy a 
következő számadásokat három szempont szerint készítik: 

1. A tartozások nyilvántartása. Ez alatt kell értenünk azokat az adósságokat, 
melyeket a legrövidebb időn belül be kellett fizetniük az egyházközségi tagoknak 

Sor. Bevétel Kiadás 
1. Pénz Pénz 
2. Búza Búza 
3. „Tönköly” Tönköly 
4. Deszka Deszka 
5. Vas Vas 
6. Rozs Rozs 
7. Szalma Szalma 
8. Léc Léc 
9. Zsindely Zsindely 
10. Gerenda Gerenda 
11. Szeg Szeg 
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az egyházközség pénztárába, magtárába, vagy a raktárba. Ez a tartozás mást 
jelentett, mint amit magában hordozott a hátralék. 

2. szempont abban jutott érvényre, hogy a bevételeket egymás után 
könyvelték a szerint, ahogy azok a megfelelő időben a könyvelés biztonságába 
kerültek. 

3. A hátralékosok nyilvántartása volt, de főleg az összegek szerepeltetése. 
A fenti gyakorlat 1948-ig nyomon követhető, és uralkodónak, általánosan 
gyakoroltnak tekinthetjük az egyházközség életében, hiszen arra minden feltételt 
biztosított az erdő- és földgazdálkodás. 1948 után a tartozások és a hátralékok 
egybefolytak, s a 2. szokás szerint ma is érvényben van a régi gyakorlat, mely 
külön nyilvántartásban szerepelteti a hátralékosokat. 

A következő kérdést arra vonatkozóan teszem fel, hogy milyen időszakban 
készült el a számadás? Erre nézve is három időszakot vehetek figyelembe. Azok 
megjelölése előtt azonban még annyit, hogy nem szabad a mai értelemben vett 
számadásra gondolnunk, mellyel mi tulajdonképpen a december 31-i határral 
lezárunk egy évet. Annál is inkább nem, mert az első szakasz számadásai általában 
január folyamán készültek el. A második szakaszban 1813-tól a decemberi 
számadásokkal találkozunk, de azzal a különbséggel, hogy december 15 előtt 
megtörtént. Tehát azokban az esetekben az évből még 15 nap volt hátra. A 
harmadik szakaszban akár november, vagy október hónapra is átcsúszhatott a 
számadás elkészítése. 

Két lényeges dolgot emelek ki még a számadások elkészítésével 
kapcsolatosan: 

- az egyik az, hogy néhány nap eltéréssel mindig egy évet ölelt át a 
számadás. - 

- a másikat pedig akkor sikerül megértenem, amikor az októberi számadás 
rendjén arra gondoltam, hogy a mezőgazdasági termények betakarítása - ha minden 
jól sikerült - október végén történhetett. Az egyházközség ezen a téren előnyökre 
számíthatott, hiszen gyakran találkozunk a befizetések határidejének szigorú 
betartására történt figyelmeztetésekkel. 

Amennyiben a számadás megfelelt a fenti követelményeknek, akkor 
következett annak lezárása. Ezt a munkát 1916-ig a pénztáros egyedül végezte, de 
ettől kezdve a lelkész aláírását is ott találjuk. A jelzett időig nem is annyira a 
megbízhatóság, mint a felelősség jegye volt a pénztáros aláírása. A kettős aláírás, 
vagy később 1925-ben az év végi zárás alkalmával, legtöbb alkalommal már a 
bizottság jelenléte is tapasztalható. Nem a megbízhatatlanságra, vagy az általános 
csalásokra való tekintettel született meg az utóbbi döntés, hanem a pénzügy 
áttekinthetőségét szolgálta. 

1826-tól ott találjuk a gondnok névjegyét is, ami ellenőrzésnek is 
minősülhet, vagy éppen megerősíti a pénztáros által elkészített számadás 
valódiságát. Ez azonban nem jelentette azt, hogy nem csúszhatott hiba a 
számításba, ami csak akkor derült ki sok esetben, amikor a vizsgálószék is átnézte 
a számadást. A vizsgálószék láttamozásával kapcsolatosan két időszakot 
különböztethetünk meg: 
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-1. amikor bekötött jegyzőkönyvekbe írták a felvett jegyzőkönyveket, akkor 
nem lehet szó kimondott láttamozásról, hiszen a vizsgálat egyik komoly részét 
képezte maga a számadás, de a  

-2. esetben, amikor külön jegyzőkönyvekben örökítették meg az 
eseményeket, akkor kézjegyével látta el a vizsgálószék is a számadásokat. A 
számadások átvizsgálása legtöbb alkalommal a jegyző feladata volt, amiről 
tanúskodnak az aláírások is, s csak bizonyára rendkívüli alkalmakkor végezte 
valaki más hivatalos személy. Végül pedig fentiekkel kapcsolatosan megjegyzem, 
hogy a „több szem többet lát” elve eredményesen működött. 

A számadások végleges jóváhagyásáig azonban még hosszú volt az út. 
Akár az esperesi vizsgálat, akár a keblitanácsosok aláírása előtt egy-egy kérdéses 
számadás esetén komoly vizsgálat következett: 

- a gondnok kezdeményezésére alaposabb vizsgálat alá vették a szóban levő 
számadást.  

- gyakori volt, amikor a pénztáros nem tudott megfelelőképpen nyugtával 
igazolni minden kiadást, vagy megfelelőképpen nem gyűjtötte be az adósságokat, 
vagy akár startból pontatlan számításokat végezett. 

- volt arra is példa, hogy nemcsak a pénztáros, hanem a lelkész és az 
esperes is mulasztott a vizsgálat terén. Ténylegesen ma úgy fogalmazhatok, hogy a 
számadásnak létezett egy olyan tétele, mely nem volt hivatalos, így tehát 
áttekinthetetlen maradt. A 138 / 1895 EKT sz. leirat is figyelmeztette az 
egyházközséget, hogy minden pénzügyi mozzanatot szerepeltessen a 
Pénztárnaplóban. Mivel maradtak ki bizonyos összegek a hivatalos számadásból, 
volt eset, hogy még a vizsgálatot is meg kellett ismételni. Bár született erre 
vonatkozó keblitanácsi határozat, hogy minden bevételt és kiadást könyvelni kell, 
mégis megállapítható, hogy egy ún. 2. könyvelés is történt, ami a „nem hivatalos” 
nevet viselte és, ami nem követhető nyomon. Erre enged következtetni a 
figyelmeztetés is, melyben felszólították a „Tisztelendő Esperest Urat a presbitérium 
határozatának önkényes visszatartásáért /.../ s mulasztásának megfelelően az egyházi 
törvények értelmében tovább intézkedni” 174 kötelességévé tették. 

A számadási vizsgálatot teljes komolysággal és hosszantartóan végezték, 
hiszen gyakoriak azok a megjegyzések, melyek arra utalnak, hogy a következő 
keblitanácsi gyűlésre is maradt a számadási vizsgálatból. Ez vitathatatlan, ha az 
adósok, illetve hátralékosok névsorára figyelünk, vagy éppen a kiszámítandó évi 
kamatok időigényére tekintünk. A komoly vizsgálatot a kifogások sora követte. 
Általában enyhe megjegyzéseket találunk, majd egyre keményebb 
elmarasztalásokat. Ritkán fordult elő, hogy a pénztárosnak nem kellett megtérítenie 
az okozott anyagi kárt. Ilyen lehetett esetleg egy-egy napszám kifizetése, a miatt, 
hogy valaki megtagadta a közmunkát, viszont súlyos meghagyás terhelte a 
mindenkori pénztárost a mulasztóktól való pénz begyűjtésével kapcsolatosan. 

A komolyabb felelősségre vonások kezdődtek, amikor téves számítások 
fordultak elő a számadásokban. Gyakran gyanú ébredezik a számadások 

                                                 
174 - 8. KJK – 1895. július 14. 
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szemlélőjében, hogy egy átrágott, letisztázott számadással áll szemben, teljesen 
befejezve és elkészítve arra, hogy azt elfogadja a végső fórum, amiben már nem 
lehet semmilyen hiba, s mégis esetenként javításokat végzett a vizsgálószék. 
Súlyosabb kihágások voltak, melyekben a hamisítás, vagy a megkárosítás gyanúja 
ébredt. A kérdés az, hogy mennyire terhelte a vád a pénztárost? Volt, amikor 
személye eltörpült a gondoké mellett, hiszen a vád amiatt lobbant lángra, mert a 
gondnok nemcsak jogtalanul vett fel bizonyos összegeket, hanem még a 
pénztárnaplót is meghamisította a pénztárossal karöltve. Idetartoztak azok az 
esetek is, amikor a gondnok önkényes döntéseket hozott, melyeket megelőzően 
nem tárgyalt meg a Keblitanáccsal (1895). A pénztáros tekintetéből könnyebben 
elviselhető volt a kellemetlen helyzet, viszont volt arra is bőven alkalom, amikor őt 
vádolták meg hűtlen pénzkezeléssel. Ilyenkor mindig kimondták a szóban levő 
összeget, melyet záros határidőig vissza kellett fizetnie az egyházközség 
pénztárába. Olyan pénztárosról is van tudomásunk, akivel szemben hosszú ideig 
tartó pert folytattak, s bonyodalmak sorát olvashattuk, mert ő nemcsak a sikkasztás 
vádja alá esett, hanem bírói döntés következtében, a községnek okozott 
megkárosításért börtönbe került. (Lásd: Pénztárosok!) 

1920-ban a Vizsgáló Bizottság tagjai rájöttek arra, hogy „óriási 
szabálytalanságok vannak”, s attól kezdve folyamatosan felküldték felülvizsgálás 
céljából az Egyházi Képviselő Tanácsnak a számadásokat. A számadás elfogadása 
csak kettős minősítés után volt lehetséges Mindenek előtt a bizottsági 
felülvizsgálás után a keblitanács következett a soron, és elég gyakran emeltek óvást 
a számadások ellen. Ezeknek több oka is lehetett, mert vagy valamelyik bevételi, 
vagy kiadási tételt kifogásolták, vagy éppen a miatt nyilvánította ki a keblitanács 
nem tetszését, mert a vizsgálószék akarata ellenére cselekedett egy számadási ügy 
vonatkozásában. Nem kell egyáltalán csodálkoznunk ezeken az óvásokon, hiszen 
számtalanszor olvashatjuk, hogy „folytonosan a legnagyobb zavarok uralkodnak”175 az 
egyházközségben. Ezek a jelek pedig arra utalnak, hogy másod fokon az 
egyházközségi közgyűlés kellett jóváhagyja a számadás egyes tételeit, s 
amennyiben kifogásokat talált, akkor annak hangot is adott. Találkozunk olyan 
számadásokkal is, melyeket nem láttamoztak. Nem akarok találgatásokba 
bocsátkozni, de a fentiek tudomásul vétele után nehéz hinnem, hogy egy-egy 
számadás csak úgy átsiklott volna a gyülekezet figyelmén. Szinte ezen előbbi 
esetet erősítik a hiányzó számadások, vagy éppen az összegezések elmaradása.  

Végül néhány érdekességnek számító adat: 
-1913-ban találtam azt az egyedüli esetet, amikor „felülköltés” történt, azaz a 

kiadások megelőzték a bevételeket, s érdekes módon a vizsgálószéknek nem tűnt 
fel és láttamozta a számadást.  

-1958-ban is előfordulhatott volna egy hasonló eset, de a pénztárnapló 
bejegyzése nem szolgáltat bizonyítékot. A lelkész azonban megjegyezte, hogy az 
évet „deficittel” zárták. 

                                                 
175 - 8. KJK – 1895. január 31. 
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-1935-ben pedig az év végi maradvány az összes kiadások kétszeresénél is 
magasabb volt. 

-1975-ben nem volt aggodalomra ok, mert jó anyagi évet zárt az 
egyházközség, viszont nem volt ok a dicsekedésre sem. 

Amint ígéretet tettem, hogy összehasonlítom a költségvetési, illetve 
számadási adatokat, azt megelőzően hadd említsem meg, hogy a költségvetések 
esetében 1890-ben találkoztunk az elsővel, de rendszeressé csak 1911-től vált. A 
számadások vonatkozásában 1809-re, a templomépítés évére voltam a 
legkíváncsibb, viszont kimerítő számadással nem találkoztam. Vannak utalások az 
építkezésre, de nem tükrözik a helyes valóságot. A közölt adatok csak a 
pénzforgalomra vonatkoznak, mert akár a gabonát, akár pedig más vonatkozású 
anyagi tételt kezeltek külön, az ma már nem is bír nagy jelentőséggel. 

Költségvetési és Számadási Adatok, 1811-1998 között 
 Költségvetés Számadás 

Év Bevétel Kiadás Egyenleg Bevétel Kiadás Egyenleg 
1811 - - - - 1981,28 RFt 273,18 RFt 
1814 - - - 666,21 RFt 574,50 RFt 91,71 RFt 
1830 - - - 512,39 RFt 854,14 RFt 658,25 RFt 
1835 - - - 457,10 RFt 232,53 RFt 224,57 RFt 
1838 - - - 791,54 RFt 610,09 RFt 181,45 RFt 
1855 - - - 1909,59 Ft 1183,13 Ft 726,46 Ft 
1860 - - - 665,46 Ft 407,1 1/2 Ft 258,45 1/2 Ft 
1865 - - - 890,51 Ft 679,84 Ft 210,67 Ft 
1870 - - - 801,29 1/2 Ft 410.39 Ft 390,90 1/2 Ft 
1875 - - - 1176,22 Ft 1032,06 Ft 144,16 Ft 
1880 - - - 746, 23 Ft 493,30 Ft 252,93 Ft 
1885 - - - 523,97 Ft 488,42 Ft 35,55 Ft 
1890 642 Ft 642 Ft - 953,44 1/2 Ft 920,52 Ft 32,92 1/2 Ft 
1895 - - - 516,57 Ft 413,73 Ft 102,84 Ft 
1900 - - - 2470,52  Kor 2397,07 Kor 73,45 Kor 
1905 - - - 8099,84 Kor 7783,91 Kor 315,93 Kor 
1910 - - - 4554,18 Kor 3451,44 Kor 1.102,74 Kor 
1911 3409,84 Kor 3301 Kor 108,84 Kor - - - 
1915 3480,80 Kor 3014,18 Kor 466,62 Kor 7945,43 Kor 7204,35 Kor 741,08 Kor 
1920 22036,85 Kor 22036,85 Kor - 30122,37 Kor 26327,61 Kor 3794,76 Kor 
1921 15960,61 Kor 15069,29 Kor 891,32 Kor 21403,39 Lei 20103,57 Lei 1299,82 Lei 
1925 56831,82 Lei 53801 Lei 3030,82 Lei 83596,52 Lei 83544,42 Lei 52,07 Lei 
1930 90919,36 Lei 90919,36 Lei - 131463,76 Lei 119086 Lei 12377,76 Lei 
1935 127262 Lei 127262 Lei - 61442 Lei 19616 Lei 41826 Lei 
1940 101558 Lei 101558 Lei - 120005 Lei 118912 Lei 1093 Lei 
1945 - - - 1837396 Lei 1.836.832 Lei 564 Lei 
1946 - - - 23040.170 Lei 23039.558 Lei 612 Lei 
1947 - - - 61054.719 Lei 61036.337 Lei 18382 Lei 
1948 91325 Lei 91325 Lei - 129628 Lei 121803 Lei 7825 Lei 
1949 196861 Lei 196861 Lei - 112112 Lei 53296 Lei 58816 Lei 
1950 138818 Lei 138818 Lei - 168984 Lei 114703 Lei 54281 Lei 
1955 13071 Lei 13071 Lei - 9743,05 Lei 9233,70 Lei 509,35 Lei 
1960 20595 Lei 20595 Lei - 13152,28 Lei 12974,68 Lei 177,60 Lei 
1965 21100 Lei 21100 Lei - 18000 Lei 17574,78 Lei 425,22 Lei 
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1970 25600 Lei 25600 Lei - 23811 Lei 23790 Lei 21 Lei 
1975 32400 Lei 32400 Lei - 29070 Lei 27289,20 Lei 1780,80 Lei 
1980 119500 Lei 119500 Lei - 124645,95 Lei 48550,35 Lei 76095,60 Lei 
1985 63500 Lei 63500 Lei - - - 1341,57 Lei 
1990 55100 Lei 55100 Lei - - - 340 Lei 
1995 - - - 1491466 Lei 1422365 Lei 69101 Lei 
1998 15 millió Lei      

17.1.3 A pénzkezelés 
Bármennyire is különösen hangzik, de meg kell jegyeznem, hogy a 

levéltárban lelhető iratok legrégebbike anyagi vonatkozású. Tagadhatatlan, hogy 
kezdetben inkább a gabonaforgalom jelentette a fontosabb tőkét, viszont 
fokozatosan a pénz foglalta el az előkelő helyet. Kezdetét vette egy olyan időszak, 
amikor a kezelése fontos követelménnyé vált. A kezdeti időszakban a pénz 
kezelésével az egyházfik voltak megbízottak, de a felelősek is. A pénz tárolási 
helye az egyházközség ládája volt, melynek előbb egy, majd kettős zárja jelentette 
a biztonságot. Amennyiben átlapozzuk az 1700-as évek levéltári anyagát, melyek 
főleg a vizitációk alkalmából maradtak ránk, akkor még jobban alátámaszthatjuk a 
fentieket.  

Az 1817. évi állapotok szerint az egyházközség jövedelme négy forrásból 
származott: 

1. a földekből származó gabona, 
2. az erdő jövedelme, 
3. „alamizsna”, vagy perselypénz és 
4. az idegen halottak kiharangozása. 
Természetesen a fentieken kívül még voltak olyan bevételek, melyek 

kiegészítették az egyházközség pénzkészletét, viszont nem számítottak 
költségvetési tételnek. Többek között ilyen volt a büntetésekből származott 
jövedelem is. Az egyházközségi területek államosítása után megszűnt az első két 
jövedelem, és elfoglalta helyüket az egyházfenntartás.A kommunista rendszer 
beálltával elég különös megjegyzéseket hallunk, viszont annyi bizonyos, hogy a 
pénzkezelést abban az időszakban is nagy körültekintéssel végezték. Akár az 
egyházfik, akár később a pénztáros, vagy a lelkész kezelésében, irányítása alatt 
levő pénzalapot a közösség érdekeinek megfelelően kamatoztatták. Tény, hogy 
adott időszakokban komoly pénzalapjai voltak az egyházközségnek, melyeket 
általában takarékban helyeztek el attól függően, hogy melyik takarékpénztár 
mekkora kamatot adott. Akár a tordai, akár a kövendi, vagy éppen a torockói 
bankfiókról is volt szó, amellett, hogy „magyarok és unitáriusok” voltak, sokkal 
fontosabb kellett volna legyen az egyházközségi szempont. Sajnos első helyre 
tették az érzelmeket, s ennek következtében éppen az 1908-ban beindult Kövendi 
Takarékpénztár 1936-ban 70 %-os veszteséget, mintegy 7623 Lei kárt okozott az 
egyházközségnek. 

Az 1945. évi pénzhígulás is egy nehéz időszakot jelentett az egyházközség 
életében, amikor már a letétbe való helyezés sem számított biztonságos 
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megoldásnak. Ilyen esetekben az volt az egyedüli kiút, ha a meglevő pénzt épület-
anyagokba fektették. Feltevődött a megfelelő időben a kérdés, hogy a háború alatt 
hogyan tudtak javításokat végezni? Viszont itt nem is javításokról, hanem inkább 
befektetésekről volt szó, vagyis a pénz valamiként történő elköltéséről, hogy 
megakadályozhassák további értéktelenedését. Ezekben az esetekben tehát a 
„célszerűség és felhasználhatóság” volt az irányadó, amit ugyan máskor sem szabadott 
volna szem elől téveszteniük. 

Tapasztaltuk, hogy az egyházközség életében többször történt áttérés egyik 
pénznemről a másikra, sőt azt is megfigyelhettük, hogy egyszerre kétféle pénznem 
is volt forgalomban176. Ez azonban nem jelentett olyan nehézséget, mint a 
„ stabilizáció” 177, hiszen egyik oldalon ott volt az áttérés, a másik oldalon az újabb, 
magas követelmény, melyet az adók és különböző díjak kifizetése jelentett. Ma 
könnyedén fogalmazunk, hogy „átvészelte az egyházközség” ezeket az éveket, viszont 
a valóságban komoly erőfeszítéseket tett azokban. 

A lelkiismeretes pénzkezeléshez még hozzátartozott az időnkénti 
ellenőrzés, de már az 1949. évben napvilágot látott Egyházi Képviselő Tanácsi 
rendeletek is, melyek nemcsak a pénzkezelést korlátozták, kötötték szabályokhoz, 
hanem a pénztárban őrizhető pénz összegének is meghatározták a felső határát. A 
lényeg azon volt, hogy az egyházközség pénze minél megfelelőbb körülmények 
között szolgálja a közösségi ügyet. Nem áll szándékomban sötét képet festeni a 
pénzkezelésről, hiszen az államosításig nemcsak a hű sáfár példájával 
találkozhatunk, hanem komoly megvalósításoknak is lehettünk szemtanúi. A 
megváltozott társadalmi viszonyokhoz nehezen alkalmazkodott az egyházközség, s 
ez ma már ténynek számít. A kommunista időszakra merem használni Benedek 
Sándor lelkész fogalmazását, miszerint az „egyházközség vagyonkezelése az egy 
talentumos szolgáé”.178 E fenti megállapítást nem magyarázom, viszont hozzá kell 
tennem mégis, hogy annyira vigyáztak az anyagiakra, hogy azt még gyarapítani 
sem akarták. Nem vették észre, hogy ami van, azt is megeszi lassan a rozsda és a 
moly. 

Amennyiben egymás mellé helyezünk néhány adatot, melyek a 
pénzhiányról beszélnek, és olyanokat, melyek a megelégedettség hangján szólnak, 
akkor szembetűnően tapasztalható, hogy a második elcsökevényesedik az előbbivel 
szemben. E helyen nem erősíthetjük az erkölcsi területre kívánkozó megállapítást, 
miszerint csak akkor tapasztalható fejlődés, ha az elégedettség hangjait hallatja a 
gyülekezet. Itt egy más szempont tükröződött, hiszen szinte valamennyi évben 
megtaláljuk a pénzhiány miatti panaszok enyhébb, vagy kihangsúlyozott formáját, 
míg alig találkozhatunk a megelégedés hangjával.  

                                                 
176 - 1810-ig Osztrák Forint: 1 RFt = 1,20 Magyar forint; 
 1900 - Korona és Fillér a tört része; 
 1921-ben Korona és Lei: 2 Kor=1 Lei 
177 - 1947-ben 1 Lei = 0,00005 „stabilizált” bani. 
178 - 42. I. – 1976. március 1. A kijelentés komoly nehézségeket okozott a lelkésznek, aki a jelzett 
időben,  egy későbbi vizsgálat alkalmával olvasta be a gyülekezetnek. 
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Nem szabad elfeledni azt sem, hogy valahányszor komoly javítások, vagy 
éppen építkezések előtt állt az egyházközség, vagy, amikor előirányzott egy-egy 
nagyobb beruházást, mindig előteremtette a szükséges fedezetet. Hogy a „Nemes 
Szent Ecclésiának” mindig pénzre volt szüksége, az ma már nem vitás, még abban az 
esetben sem, ha kimutatható, hogy nem végeztek semmilyen építés-javítási 
munkálatot. Amikor „több szükségei” voltak az egyházközségnek, akkor is 
megoldásokat találtak a hiányosságok pótlására, hiszen többször csak egy újabb 
kérésbe került, és egy újabb erdőrészt készíthettek elő árverezésre, melyből még 
1949-ben is komoly jövedelmet könyvelhetett el az egyházközség. Ide kell 
csatolnunk képzeletben, vagy papíron azokat a tartozásokat, adósságokat is, 
melyeket felszámoltak akár törvényes úton is, vagy a számottevő tartozások 
begyűjtésével fedezték a hiányt. 

Ma sokszor értelmetlenül állunk, és csak a panaszt vesszük észre, amikor 
halljuk, hogy az egyházközségnek komoly anyagi gondjai voltak, viszont 
ugyanakkor kölcsön adott pénze is. Hozzá tartozik a valósághoz, hogy a 
takarékpénztárak 6-7 %-os kamatot fizettek, míg az egyházközség az arra 
használható tőkéjét, pl. 1874-ben 20 %-os kamatra akarta kiadni. Elgondolható, 
hogy ilyen magas kamatok alkalmazása mellett komoly adósságba is sodorhatták a 
nehezen fizető, vagy már éppen fizetésképtelenné vált, szegényebb rendű adósokat. 
A fentiek mellett még elmondhatjuk, hogy az egyházközség nemcsak anyagi 
nehézségekkel küzdött, hanem éppen a tőke jelenléte jelentett egy bizonyos fajta 
biztonságot. A kommunista rendszer komoly anyagi nehézségeket hozott, s 
következményeként magas méreteket öltött családokon belül is a nélkülözés, de 
ennek ellenére 1962 évi lelkészi jelentés mégis megállapítja, hogy erősebb 
alapokra került az egyházközség. Két év múlva viszont már „deficit” volt, 1965-ben 
ismét „kiegyensúlyozottá” vált az anyagi helyzet.  

A fenti kellemes-kellemetlen váltakozásban zajlott és zajlik tovább az 
anyagi élet. 

17.2 A bels ő emberek fizetése 
Egy nagyon fontos, de éppen olyan bonyolult kérdéssel állunk szemben, 

hiszen több mozzanatban látott napvilágot az a véglegesített forma, melynek 
alapján az egyházközség kifizette alkalmazottait. A 19. századi vizsgálószéki 
jegyzőkönyvek is első helyen foglalkoznak ezzel a témával, amikor az 
egyházközségtől számon kérték, hogy milyen mértékben biztosították a belső 
emberek fizetését. Sokszor elnapolták a belső emberek ilyen vonatkozású 
feleletének bejegyzését, de van példa arra is, amikor kicsendült a 
megfogalmazásból, hogy a tehetősebb emberek megfizették a kepét, viszont a 
„ tehetetlenebbek” csak ígéreteket tettek (1834).  

1849-ben a belső emberek fizetése nem volt megfelelő, s a miatt „kiróvatal” 
útján is igyekeztek fedezni azt. Nem ritka az a megfogalmazás sem, miszerint az 
egyházközségnek igyekeznie kellett olyan módon biztosítani a belső emberek 
fizetését, hogy abból „tisztességesen” megélhessenek. Első lépésnek számított, 
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amikor a Vezetőség elrendelte a papi és mesteri „bérek összeírását”. Ez 
tulajdonképpen a fizető személyek névsorát jelentette, ami a ma is érvényben levő 
Jogosult tagok névsorának volt az őse. Általában ezeken nem lehetett változtatni a 
Főhatóság tudta nélkül. Egy olyan bizottság végezte összeállítását, melynek tagjai 
a gondnok és a jegyző mellett eltérő számú keblitanácsos voltak. A névsorokat a 
közgyűlés, majd az esperesi vizsgálószék hagyta jóvá. Alkalomszerűen a 
közgyűlési tárgyalás előtt kifogásolhatta az esperes, ami gyakran 
kellemetlenségeket szült az egyházközségi tagok sorai között (1879). Ezeket a 
tervezeteket mindig meg kellett újítani, de sajnos, hogy ezek a névsorok nem 
maradtak ránk, pedig komoly értékkel bírnának. A megújítások tényét a korabeli 
jegyzőkönyvek, de a főhatósági jóváhagyások is bizonyítják. Ezek megszerzése 
után következett (volna) a pontos jegyzőkönyvelés, ami viszont a legtöbb 
alkalommal elmaradt, bár komoly döntések alapján, többszörösen is megtörtént 
azok jegyzőkönyvbe vételének elhatározása. 

Vitathatatlanul fontos szempont volt, hogy az egyházközség milyen fizetést 
biztosított a belső embereknek. Ennek ellenére azonban az ellenkezőjével is 
találkozunk. A legtöbb nehézséget éppen a díjak megújítása jelentette, melyeket 
általában 3, de esetenként 10 évenként végezték. Ez az intézkedés megcélozta, 
hogy javítsanak a belső emberek fizetésén, jobb megélhetésük érdekében, viszont 
gyakran nehezen tudták megértetni az egyházközségi tagokkal az újítások 
szükségességét. Igyekezett a keblitanács mindenkor jó irányba terelni a belátást, 
hogy elavultak a régi gyakorolt fizetések, s többé nem követhető a múltbeli 
megszokottság, mert a megújult viszonyok között annak is jeleit kell adni, hogy 
becsülik a belső embereket és értékelik annyira őket, hogy megélhessenek a 
meghatározott fizetésükből. A sokszori figyelmeztetésekbe beleburkolták több 
esetben a dicséretet is, amikor „egy ilyen népes és vagyonos egyházközségnek a mai nehéz 
időben nem szabad elzárkózni a fizetés” 179 kötelessége elől. 

A díjlevelekkel kapcsolatosan még megállapíthatom, hogy általában három 
osztályba sorolták az egyházközség tagjait: 

- egészbéresek, 
- félbéresek és 
- vékások.  
A pénzfizetés esetében is ezt a csoportosítást alkalmazták, ami már 1849-

ben érvényben volt az egyházközség életében, viszont erről még a későbbiek során 
írok. 

                                                 
179 - 5. I. 1920. február 6. 
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17.2.1 A lelkészek fizetése180 
A lelkészek fizetésének megállapításakor nem találunk olyan bőséges 

levéltári anyagot, mint a kántorok esetében, aminek egyértelmű magyarázata, hogy 
jóval kevesebb vitás kérdés adódott a lelkészekkel kapcsolatosan ebben a 
tárgykörben, mint a kántorokkal. A díjlevelek meghatározták azokat az összegeket, 
melyeket az egyházközség ki kellett fizessen a lelkészeknek, s ha volt is ellenvetés 
- mert volt -, a módosításig nem tehettek semmit a lelkész érdekében. A díjlevelek 
elkészülése után nem fedezhető fel minden esetben számottevő eltérés az előbbivel 
szemben, vagy ún. módosítás, viszont a kifizetésekről is csak hozzávetőleges képet 
alkothatunk, ami csak éppen sejteti a valós helyzetet. 

A saját alapban megjelölt összegek nem voltak teljes mértékben folyósítva, 

                                                 
180 1* - a nemességet a Székely Katonaság adományozta és nem születésileg számított családi 
rangsorolást jelent. Egy kalangyába 15 kévét raktak. 
2* - nyesve = az ágai levágva. 
3* 352 bérfizető volt. 
4* Összesen 13 Ft 8 kr. 
5* 26 Ft. 
6* 10 Ft 

Lelkészi díjlevelek 
Év Díjlevél 
1731 1. négy kalangya búza / „nemes ember”(1*) 

2. 2-2 veder must 
3. 10 szekér fa 
4. (Az ilyen fizető gazdát ingyen köteles eltemetni a lelkész). 

1817 1. Minden gazda két kalangya búza és két veder bor 
2. A fél gazdák ennek felét 
3. Nyesve 12, nyesetlen 18 szekér fa(2*) 
4. stóla a keresztelésért és esketésért 
5. Akinek nem volt szőlőse 25 Kr.-t fizetett egy veder borért 
6. A pap földjei utáni termés 
7. a nyári tanításért egy-egy napszám 
8. a község erdejéből az egyházközséget megillető rész 

1876 1. A gabona-fizetés mellett pénzfizetés: 
- egész kalangya béresek 50 kr. 
- kalangyás béresek 21 kr. 
- vékások 13 kr. 
- oszporások 5 kr. 

1882(3*) 1. 21 bérfizető 2-2 kalangya 
2. 60 1-1 kalangya 
3. 192 bérfizető 1-1 véka gabona 
4. 72 özvegy és elszegényedett 20-40 kr.- ig(4*) 
5. Mustbér az egyházközség pénztárából 100 Ft 
6. A földek jövedelme 100 Ft 
7. 18 szekér fa(5*) 
8. Stóla(6*) 

1888 1. A régi kepe + 600 Ft 
2. Stóla: nem házas ifjak és gyermekek 
- temetés: 40 kr. 
- keresztelés 20 kr. 
- esketés 1 Ft 50 kr. 
3. Kiállított bizonyítványokért 50-100 kr.- ig 

1920 1. Évi jövedelem 12.445 Kor 54 Fill. 
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de a feltüntetett összegek ennek rendjén a besorolást érzékeltetik. A legkritikusabb 
időszaknak a lelkészek fizetését illetően az 1950-es évek végét és a ‘60-as évek 
elejét tekinthetjük, amikor a panaszok is megsokasodtak a fel nem vett fizetések 
miatt, viszont ugyanez látható a korabeli pénztári bejegyzésekből is. A 
megjelenített összegek összegyűjtése az egyházközségi tagoktól történt, s az évek 
során érződik az iratok hangulatán, hogy a nagy összeghez mindenkinek hozzá 
kellett járulnia. A fizetések emelkedésekor szinte ismétlődésszerűen találkozunk a 
keblitanácsi határozatokban azzal a felfogással, hogy a belső emberek elégedjenek 
meg a régi fizetésükkel, viszont a lelkészek esetében ajánlották az áthidaló 
megoldást, hogy a fizetés bennmaradt része kiegészítéseként a temetői 
szántóterületet adták használatára. Olyan megjegyzések is elhangoztak, hogy a 
bágyoni egyházközség utolsó az Aranyos-menti falvak sorában, ahol ilyen 
alacsony fenntartást fizetnek. Nem szabad azonban negatívan értékelnünk az 
évenkénti kifizetéseket, hiszen pártfogó javaslatok, megjegyzések sokszor 
meghozták a várt eredményt. A fentiekkel kapcsolatosan még három pozitívumot 
említek: 

- 1972-ben találjuk azt a vizsgálószéki megjegyzést, hogy az egyházközség 
elérkezett ahhoz az évhez, amikor Benedek Sándor lelkész felvehette az őt 
megillető, teljes fizetését. 

- a második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy Rezi Elek 1981 
májusában 6 hónapi fizetés különbözetét hagyta vissza az egyházközség 
pénztárába az építkezés javára181. 

- a harmadik kiemelésem az állami fizetésre vonatkozik, hiszen már a 19. 
században találkozunk annak folyósításával. Jelentkezett a kórpótlék, az 
esetenkénti drágulási pótlék is.  

A későbbiek során találkozunk a hátralékosok kérdésével, viszont e helyen 
csak abban az összefüggésben kell szót ejtenem, hogy erre a kérdésre komoly 
hangsúlyt fektetett a keblitanács. Az bizonyos, hogy ennek ellenére nem tudta 
megoldani a kérdést. Már az első jegyzőkönyvekben találkozunk olyan 
megállapításokkal, hogy az egyházközség rosszul fizette belső embereit s így „Papi 
és Mesteri bérek múltakra s jelen évre még nagyobb hiánnyal” 182 voltak felfedezhetők. 
Kétféle helyzet állott elő ebben a vonatkozásban: 

- amikor a bér egyik része kifizetetlen maradt és  

                                                 
181 - 900 Leiről volt szó. 
182 - 1. K - 77. old. 
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- a rosszabbik eset, amikor egyáltalán nem is találunk ilyen vonatkozású 
pénztárnaplói bejegyzést. Úgy tűnik, hogy az 1975. év után ez a kérdés sínre 
került, hiszen megszűntek a lelkészek részéről jövő panaszok, és az esetenkénti 
fizetés-meghatározások is sokkal gördülékenyebben történtek. Tagadhatatlan, hogy 
a lelkészek időközönként fizetéspótlékokban is részesültek: jégkárosodás, háborús 
segély, drágasági pótlék, élelmiszer- és ruházati jegyek formájában.  

Kimutatás a lelkészek fizetéséről 
Év Saját alap - évi Állami Más jövedelem 

1897 - - 4 Ft 75 kr. 
1913 350 Kor 1655 Kor kórpótlék 
1919 - - segély: 1000 Kor 
1920 700 Kor 1655 - 
1921 175 Lei - 575 Lei 
1936 700 Lei - Termény: 1500 Lei 
1953 2400 Lei 2496 Lei - 
1955 3450 Lei - - 
1959 7200 Lei 4800Lei - 
1960 7200 Lei 5700 Lei - 
1965 17400 Lei - - 
1970 19800 Lei - - 
1975 8460 Lei 7440 Lei - 
1980 17220 Lei 8580 Lei - 
1985 19140 Lei 9960 Lei - 

1927 1. Lakás: két szoba, konyha és kamra 
2. Kert 
3. Szántó: 7 Ha 3 ár 
4. Kaszáló: 3 Ha 45 ár 
5. Veteményes 135 �  öl 
6. 20 szekér fa 
7. 700 Lei készpénz 
8. Két szarvasmarha legeltetési joga 

1929 1. Készpénz 700 Lei 
2. Szántó föld: 7 Ha 8 ár 
3. Kert: 15 ár 
4. Kaszáló: 3 Ha 45 ár 
5. Legelő: 1 Ha 40 ár(Összes használatában levő földterület 12 Ha 8 ár.) 
6. 20 szekér fa (Kb. 10 m3 fa) 

1957 1. Lakás: 3 szoba, konyha, kamra 
2. Sütőház, gazdasági épületek, kert és a cinterem fele 
3. Havi 600 Lei készpénz 
4. Évi 36 véka búza és 36 véka kukorica 
5. „utalás esetén állami fizetés” 
6. hivatalosan engedélyezett és kiutalt fa 
(A lelkész kötelességei között a bogáti szórvány gondozása is szerepel.) 
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1990 27144 Lei 9960 Lei - 
1991183 10891 Lei - - 
1995 284200 Lei - - 
1998 Meghaladja az 1 millió leit   

17.2.2 A kántorok fizetése 
A kántorok fizetését általában egyszerre tárgyalták a lelkészekével, viszont 

a változtatások során fontosabb napirendi témaként szerepelt. A legtöbb vita Máthé 
Sándor kántor körül forgott a fizetések tekintetében is, s bár többször megállapítást 
nyert, hogy kevés a fizetése, nagyon körültekintően emelték azt. Az egyházközség 
vagyonának állami kézbe történt átadása után, nagyobb nehézségekkel kellett 
szembenézzen az egyházközség, s a vívódások sora a besorolások körül forgott. A 
viták alkalmával komoly helyet foglalt el az a kérdés is, amikor a volt és az új 
kántor között kellett megosztani a bért. A három ilyen esetben (1893, 1896, 1929) 
mindig hasonló megoldást talált a keblitanács. A Fodor András esete azonban 
eltérő a többiekétől, akinek kérését nem teljesítette a keblitanács. A jó szándék 
felfedezhető abban a megállapításban, hogy a kántor dicséretesen szolgálta az 
egyházközséget, de nem adta meg a végkielégítését. 

Ezt azonban nem sikerült megvalósítani a földterületek elosztásával 
kapcsolatosan. Máthé Sándor kántor többnyire az espereshez, vagy a püspökhöz 
küldte fel panaszleveleit, melyekben valamilyen sérelmének adott hangot. Egyszer 
amiatt panaszkodott (1909), hogy a kaszálót jogtalanul osztották neki, máskor 
(1913) viszont maga az esperes szólította fel az egyházközséget, hogy mérnökkel 
osszák ki a szóban levő területet. Egy évvel később tudjuk meg, hogy a keblitanács 
méltányosan osztotta el a kaszálót, de a kántor nem vette tudomásul azt. A mérnöki 
terv szerint történt elosztást is elvégezték, amikor kiderült, hogy a kántor 43 ár 
területtel többet használt, mint amennyi megillette. Ekkor a keblitanács kerekedett 
a helyzet magaslatára, s arra kérte az Egyházi Képviselő Tanácsot, hogy utasítsa a 
kántort 6 évi többletföld használatának visszafizetésére. Hogy mit érzett ki az 
Egyházi Képviselő Tanács az eseményekből, azt már nem lehet megfejteni, de arra 
hívta fel a keblitanács figyelmét, hogy a lehető legbékésebben oldja meg a fennálló 
kérdéses ügyet.  

1915-ben ismét kész tények elé állította Máthé Sándor az egyházközséget, 
hiszen amire a vezetőség felébredt, a kántor már be is vetette azt a területet, mely 
nem illette meg őt.  

Általános gyakorlat volt az egyházközségekben, hogy a kántor fizetése a 
fele volt a lelkészének, viszont a bágyoni esetben nem érvényesült ez a szabály. Ha 
a szántóterületeket, vagy általában a földterületeket hasonlítjuk össze, nyomban 
kiderül, hogy a lelkész által megmunkált 7 Ha 3 árral szemben a kántor 6 Ha 10 ár 
területen gazdálkodott. E tény ellenére azonban a vitatott elosztási bajok még az 
1920-as években is napirendre kerültek. 

                                                 
183 - Havi besorolás szerepel ettől a bejegyzéstől. A jelzett összegben benne van az állami fizetés is. 
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1852-ben már találkozhattunk a fizetések elintézésére vonatkozó 
félreérthetetlen határozatokkal. A későbbiek során is egyre több alkalommal 
helyezkedett a keblitanács olyan álláspontra, amikor döntésképességet érzett arra, 
hogy bizonyos összegeket visszatartson a fizetésekből. Ha tárgyilagosan kezeljük 
ezt a témát, akkor bizonyára több helyen tapasztalható a keblitanács önkényes 
döntése, de ugyanakkor olyan helyzeteket is előállított, melyek évtizedekre is 
rányomták bélyegüket az egyházközségi életre. A kifizetések rendjén talán egyik 
kérdéses ügy maradt a tanító és a kántor fizetésének a szétválasztása, viszont a 
Máthé Sándor kántor vitás kérdései egyértelműen a keblitanács igazsága felé 
hajlottak. Ezt a merész kijelentést - szemben a korabeli Főhatóság hivatalos 
álláspontjával - azért teszem, mert a mindenkori keblitanács igyekezett olyan 
érveket felsorakoztatni, melyek teljesen fedték az egyházközség érdekeit. Ha 
intézkedéseiben, pl. az említett kántor ellen cselekedett azzal, hogy megvonta a 
díjlevelében szereplő két szarvasmarha legeltetési jogát, vagy elvette a parlagon 
hagyott, haszonbérbe kivett földet és másnak adta, vagy megtagadta a kántor a 
tagosítás után neki kimért földterület gondozását, mert nem ott mérték, ahol ő 
szerette volna stb., ezek mind olyan intézkedések voltak, melyeket jogosan hajtott 
végre a keblitanács. Ennek ellenére azonban a püspök mindig arra utasította az 
egyházközséget, hogy a kántort helyezze vissza régi jogaiba.  

Máthé Sándor kántorról szóló fejezetben bővebben olvashattunk azokról a 
kellemetlen eseményekről, melyeket kölcsönösen okoztak egymásnak a keblitanács 
és a kántor, viszont itt csak annyit kívánok megjegyezni, hogy a kántor olyan 
bosszantóan ügyesen tudta irányítani kérelmeit, hogy szinte minden alkalommal, a 
keblitanács erőfeszítése ellenére is ő került ki győztesen a csatából. Már 1905-ben 
hátralékban volt az egyházközség a kántorral szemben, de ezt a tartozást csak 
1909-ben adta meg. 1912-ben 5 hónapig helyettesítette a lelkészt, amikor 
maradéktalanul megkapta megérdemelt fizetését. 1915-ben jelentette az 
esperesnek, hogy a keblitanács megtagadta fizetésének kiadását, amivel egy újabb 
lavinát indítottak el. Bár az esperes utasította a pénztárost a kántor fizetésének 
kiegészítésére, a megoldás csak 1920-ban született meg. Az Egyházi Képviselő 
Tanács 49 / 1920 sz. iratában arra hívta fel az egyházközség figyelmét, hogy Máté 
Sándor kántort minél hamarabb helyezzék vissza jogaiba. Nagy sajnálattal vette 
tudomásul a keblitanács a főhatósági döntést, s jelezték, hogy annak nem tudnak 
eleget tenni, mert abból az egyházközségnek 16000 Korona kára származna, de 
ugyanakkor a jelenlegi bérlők beperelhetnék az egyházközséget, s azon kívül az 
egyházközségi tagokból is nagy elégedetlenséget váltana ki az intézkedés. A fenti 
határozat februárban született, októberben pedig a tordai Esperesi Hivatalban egy 
kötelezvényt írt alá Kovács Imre lelkész, Csongvay Dénes gondnok és Máthé 
Sándor kántor, melynek értelmében, 1922-ben visszahelyezik régi jogaiba a 
kántort. Ez nem valósult meg, mert 1923-ban ismét követelőzött a kántor, amikor 
34224 Leit kért. Természetesen megtagadta az egyházközség a kifizetést, mert a 
földet nem az egyházközség vette el a kántortól, hanem a kántor nem művelte meg 
azt.  
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1925. január 8.-án a 2. Fokú Fegyelmi Bíróság tárgyalta a szóban forgó 
ügyet, s az volt végkicsengése a 6 oldalas jegyzőkönyvnek, hogy az egyházközség 
meg kell adja a kántornak 1915-1921 közötti időszakra a földek bérét az összes 
utána járó kamattal együtt, viszont azt is megállapította a Bíróság, hogy a kántor 
önkényesen beszélt a földosztó mérnökkel, s az egyházközség tudta nélkül 
kicserélte a földterületet. A téma természetesen a Főhatóság döntéskörébe került. 
1926-ban, nyugdíjazása után 3 évvel a kántor megismételte követelését, de ekkor 
már törvényszéki eljárással fenyegetőzött. A püspök egyértelműen a kántor kérését 
pártfogolta. A keblitanács kitartása, a kántor hajthatatlansága oda vezetett, hogy a 
Közigazgatási Bíróságon és számtalan tárgyaláson át, a több mint 21 éves ügynek a 
sok törvényszéki fenyegetés után a keblitanács mégis eleget tett Máthé Sándor 
kántor követeléseinek. Balogh György köri felügyelő gondnok tanácsára 1927-ben 
az egyházközség rászánta magát, és kifizette a kántort.  

Kántori díjlevelek 
Év Díjlevél 

1817 1. Minden gazda 1 kalangya búza 2. 2-2 veder must 3. 
8 szekér fa 4. Az általa bírt föld haszonbére 5. Minden 
tanuló gyermekért 1-1 veder must 

1882 1. 51 kalangya búza 2. 13 Ft 80 kr. 3. Mustbér = 100 
Ft 4. Földjövedelem = 30 Ft 5. Gyermekek temetése: 
20 kr. 6. 12 szekér fa = 17 Ft 33 kr. 

1888 1. A régi díjlevél és 382 Ft készpénz 2. Stóla: 
gyermekek temetése 20 kr. 

1895 1. Egyezkedés az állammal 2. 150 Ft 3. 14 szekér fa 
1896 1. „hogy még unitárius tanító lesz, aki egyszersmind 

kántoriát is végezhesse, ezen egyházi szolgálatájért fizet 
készpénzt 200 Ft + 14 szekér tűzi fát, melynek értéke 30 Ft  
/.../ s ezen fejül állami kántortanító használatra felajál egy 
két szobából álló ház, konyha, csűr, pajta, két pince, gabonás 
és 600 �  öl kert” 2. 3 darab föld 3. 1 kaszáló 

1900 Szent György naptól szeptember utolsó vasárnapjáig: 
 1. - 300 Korona 2. 9 Ha 20 ár jó minőségű szántó 3. 8 

szekér szénát termő kaszáló 4. 10 ár veteményes a 
Nyárason 5. 14 szekér jó minőségű fa házhozszállítva 
6. Stóla: kiskorúak temetése 40 Fill. 7. Tisztességes 
ház 8. Kert 9. Melléképületek 
(A leendő birtokokat a kántor műveli és parlagon 
hagyni nem szabad) 

1924184 1. Készpénz: 1200 Lei 2. 4 Ha 60 ár szántó = 12000 
Lei 3. 1 Ha 72 ár kaszáló = 3000 Lei 4. Nyárasi 
veteményes = 50 Lei 5. 2 szarvasmarha legeltetési 
joga = 2000 Lei 6. 14 szekér fa = 2800 Lei 7. Belső 
terület kerttel 

                                                 
184 - Az évi fizetés pénzbeli értéke 21.050 Lei volt. 
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Gyakran előfordult, hogy a kántorcsere alkalmával az egyházközség 
elfeledkezett fizetési 
kötelességeiről, viszont 
más alkalommal éppen 
a keblitanács találta 
méltánytalannak a 
kántorok követeléseit, s 
mert adott esetben 
(1877) tanácstalanul állt 
a helyzettel szemben, a 
Községi Tanácsnak 
kellett átadnia a 
kérdéses ügyet. 
Előfordult az is, hogy 
nem volt elegendő pénz 
a kántorok kifizetésére, 
s ilyenkor mindig 
valamilyen megoldást 
kellett találnia, hogy 
levegyék napirendről a 
„kényes” témát. 
Általában javaslatok-
indítványok születtek, 
melyeket ma 
egybehangzóknak találunk ugyan, de mégis felfedezhető bennük az akkori 
gazdálkodási feltételek-szabta különbségek s megoldási lehetőségek. Előfordult, 
amikor a keblitanács kétszeri próbálkozása, a közgyűlés tanácskozása sem hozott 
sikeres megoldást, s így a Főhatóságra kellett bízzák az ügyet (1896). A gazdasági 
nehézségek, esetleges kifizetési megtagadások, valamint más okok feltételezték 
adott kántorok fizetése egy bizonyos részének a befagyasztását. 

A jótékonyság jeleivel is találkozunk, melyek megmutatkoztak a 
kántorokkal szemben, viszont elmondható, hogy csakis kiérdemelten, s nem 
jóindulatból gyakorolták azt. Ilyenben részesítették az adott kántort, amennyiben 
bizonyos szolgálatokért díjat kért, vagy esetleges bérfizetésének következő évre 
való halasztását. Egyetlen alkalom volt a kántorok történetében, amikor a kántori 
teendőket Székely Miklós lelkész végezte, de a fizetést Rezi Eleknének adta át. 

Gyakran találkozunk a kántorok tartozásaival 1880-1935 közötti 
időszakban, viszont ezek majdnem teljes mértékben személyes vonatkozásúak, 
melyek akár földbérlés, akár pedig pénzkölcsönből is eredhettek.  

Kimutatás a kántori fizetésekről 
Év Saját alap - 

évi 
Más jövedelem 

1894 566 Ft 92 kr. - 
1896 200 Ft földpótlás 
1900 150 Kor 25 véka gabona; 24 véka 

búza, 4, 1/2 véka árpa, 
kendermag, paszuly, 
törökbúza 

1909 300 Kor - 
1916 450 Kor - 
1920 6.400 Kor Pótlék: 1200 Kor 
1921 75 Lei Pótlék: 300 Lei 
1929 1200 Lei - 
1942 4950 Lei - 
1949 15279 Lei - 
1953 2850 Lei - 
1955 2300 Lei - 
1960 4800 Lei - 
1965 4200 Lei - 
1970 4200 Lei - 
1977 9396 Lei - 
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17.3 A kepe 

17.3.1 A gabonakepe  
A díjlevél elsőrendű tartozéka volt. Miről is van szó? A gabona-kepe 

fizetését régi egyházközségi szabályok szerint végezték a már előre megállapított 
és jóváhagyott tervezet szerint. Nem érdemes előcsalogatni a számokat, hiszen 
magától értetődik a gyakori változás, de lényegileg nagyon fontos, hogy miként 
történt a kifizetés. Minden „képes és birtokos ember egy fél kalangya búzát fizessen a papi 
és rektori bérekbe, mégpedig a papnak 25 kévét, a rektornak 13 kévét /.../ a közosztálybeliek, 
napszámos munkaképesek 1-1 vékát”,185 azok a férfiak, akik édesapjukkal, vagy 
apósukkal egy födél alatt laktak, hasonlóképpen 1-1 véka gabonát kellett 
fizessenek. 

1882-től részben gabona, részben pénzfizetésről áttértek a kalangya, illetve 
a liter-véka fizetésre, aminek a kommunista rendszer megjelenése vetett véget. 
Igaz, hogy a gabona-kepe gondolata még 1956-ban is visszatért, de csak egy olyan 
megjegyzés erejéig, hogy aki képtelen pénzzel fizetni, az helyette gabonával is 
fizethet. 

17.3.2 A pénz-kepe  
Mélyen gyökerezik az egyházközség múltjában. Az özvegyek és 

elszegényedettek „kiváltsága” volt, hogy pénzben is fizethettek. 20-40 Kr. között 
kellett fizetniük azoknak, akik ebbe a csoportba tartoztak, s megjegyzendő, hogy 
1882-ben mintegy 70 ilyen személyt tartottak nyilván. 1876- 1882-ig a pénzfizetés 
kötelező volt a többi osztály számára is, hiszen ennek magyarázata a 
kepemegváltási alap megteremtése. Az egész béresek 50-50 Kr.-t, a kalangyás 
béresek 21 Kr.-t, a vékások 13 Kr.-t, az „oszporások” pedig 5-5 Kr.-t kellett 
fizessenek. A fizetés alól nem képeztek kivételt a katonák sem, akik 30-30 Kr.-t 
kellett befizessenek, de hasonlóképpen az özvegyek is, akik fiúkkal, vagy éppen 
vejükkel laktak egy házban, „egy födél alatt”, nekik is 30-30 Kr.-t kellett fizetniük a 
„ rendes fél kalangya” gabona-kepe mellett. 

17.3.3 A must, vagy bor-kepe  
Megismerésekor nem szabad figyelmen kívül 

hagynunk, hogy a földjövedelem előtt áll fontossági 
sorrendben. Még abban az esetben is így van ez, 
amennyiben az értékük egyformán volt megállapítva a 
díjlevelekben. Már a középkor árú-csere forgalmában egy 
nagyon fontos helyet foglalt el a bor kereskedelem nemcsak 
európai szinten, hanem bágyoni vonatkozásban is. A lelkészt 

                                                 
185 - 6. KJK – 1876. június 15. 
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kb. 238-310 veder bor (2380-3100 liter) illette meg, melyet meg is kapott kisebb-
nagyobb eltéréssel. Az természetesen egy más kérdést képvisel, hogy sok 
alkalommal a kepézést kijátszódták egyes személyek. Azt tapasztalhattuk, hogy az 
egyházközség tagjai közül sokan eltitkolták, hogy van szőlősük, és ennek 
következtében boruk. Így egy olyan határozat alá estek, melynek köszönhetően 
pénzzel megválthatták a bor-kepéjüket. A keblitanács a vizsgálószék segítségével 
átlátta ezt a kibújhatósági lehetőséget, s megújította a régebbi határozatot, hogy 
csak azoknak a tagoknak lehetett megváltani a bor-kepét, akiknek nem volt 
szőlősük, s a megváltás is egy magasabb áron történhetett, mint, amit gyakoroltak 
az elmúlt időszakban. A régebbi ár 25-31 kr. / veder bor volt, az újabb pedig 42 kr. 
/ veder (1861). 

A későbbi időszakban is találunk gyakran olyan megjegyzéseket, melyek a 
borkepe pénzbeli megfizetését illetően nagyon sok fejtörést okozott az 
egyházfiknak. Történtek olyan próbálkozások is, hogy a siker érdekében 
évnegyedenként igyekeztek begyűjteni a bor-kepét. A borkepe létezéséről a legelső 
adatunk 1849-ből származik, mely már akkor egyik fontos részét képezte a 
kepézésnek. 1861-ig minden tanuló tanításáért egy vödör bor, vagy must járt a 
kántornak, azután pedig 33 tanuló tanításáért 33 Ft 1/3 Kr.-t fizetett az 
egyházközség. 1884-től 100 Ft volt a borkepe értéke. 

17.3.4 A fakepe  
Biztosítása nagyon sok körültekintést igényelt. Nem csak az intézés 

nehézségeiről beszélhetek, hanem az ezzel kapcsolatos bonyodalmak sokaságával 
is találkoztam. Néhány 
mondatban ugyan ma már 
el lehetne intézni a fa-
kepével kapcsolatos 
tudnivalók ismertetését, 
de nem tehetem, amikor a 

valóságban hónapokig tartó erőfeszítések árán sikerült teljesíteni azt a kötelességet, 
ami a belső emberek fájának beszerzését jelentette. Tehát az eseményekből 
nemcsak a nehézségek tükröződnek ki, hanem a keblitanács fokozatos erőfeszítése 
is. Az államosítás előtti időszakban, amikor az egyházközség aránylag szabadon 
gazdálkodott az erdőjében, az volt szokásban, hogy kijelöltek egy-egy területet a 
belső emberek kepe-fájának biztosítása érdekében. Az üzemterv, vagy akár egy 
kérés biztosította a közmunka megszervezése után az eredeti ügyet. Az említett 
társadalmi fordulat után nagyon siralmassá vált a helyzet. Gyakran találunk 
vizsgálószéki hivatkozásokat, vagy éppen beavatkozásokat is, melyek arra 
utasították a keblitanácsot, hogy mindenek előtt a belső emberek kepefáját 
biztosítsák, s csak azután gondoljanak a megmaradt fa értékesítésére, amiből 
másfajta kiadásokat fedezhettek.  

Amennyiben az olvasó is be akar tekinteni a kepe-fa körüli 
bonyodalmakba, akkor ott kell elindulnia, amikor 5-6 „nyíl” fát mértek ki 
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esetenként a belső emberek kepe-fájának biztosítása érdekében. Volt olyan alkalom 
is, amikor az egyházközség a község erdejéből vásárolta meg a szükséges 
mennyiségű fát, mert vagy nem talált arra alkalmas erdőrészt, vagy nem kapta meg 
az üzemterv szerinti vágáshoz az engedélyt. A díjlevél magában foglalta a 
meghatározott mennyiségű fát, mégis előfordult, hogy egy-egy évben akár 30-45 
szekér fát is vágtak, ami nem a határozat önkényes megváltoztatására utal, hanem 
idesorolták az egyházközség részére vásárolt famennyiséget is anélkül, hogy 
bármilyen kiegészítő megjegyzést tettek volna. 

1912-ig szekérben mérték a belső embereknek szánt famennyiséget, majd 
az „ölet” használták. A lelkésznek 6 a kántornak pedig 4 ölet biztosítottak. 1950-
ben a megváltozott viszonyok között az egyházközség 13 m3 fát kapott a 
kiutalásban, melyből 12-őt egyforma arányban osztott a lelkész és a kántor között, 
1-et pedig meghagyott saját használatára. Egy év telt el, s ez a helyzet is 
megváltozott, hiszen egyre fokozódott az aggodalom is, hogy miként lesz a 
jövendő? A belső emberek szerették volna, ha fa-kepéjüket ez után is természetben 
kaphatták volna, de sajnos a rossz irányba fordult társadalmi rendszer meggátolta a 
keblitanácsot abban, hogy a megszokott módon tegyen eleget az igényeknek és 
elvárásoknak, melynek következtében megmaradt erőforrásai felé fordult: 
Kivágták a cinteremben levő nagy akácfákat, és újra próbálkoztak az engedélyek 
beszerzésével.  

Az 1957. évi állapot még rosszabbnak látszik az eddigieknél, hiszen az volt 
az első alkalom, amikor a Néptanácshoz kellett fordulniuk favásárlási igénnyel. Az 
egyházközség elérkezett ahhoz a fordított helyzethez, amikor a saját erdejéről más 
döntött, abból kellett komoly pénzért fát vásárolnia, de nem is annyit, amennyit 
akart, hanem, amennyit engedélyeztek. 

A fa-kepe kérdése 1996-ban ismét terítékre került, amikor meghatározta a 
keblitanács, hogy ez után megfizeti a lelkész tűzifájának 1 /3-ad részét. 

A fa-kepével kapcsolatosan került elő az a téma is, mely az 
elégedetlenségeket tükrözte. Nem kell elsietni a dolgot, hiszen nemcsak az 
államosítás utáni időben merült fel ez a kérdés, hanem már jóval azelőtt. A lelkész, 
vagy akár a kántor több alkalommal is panaszkodott, hogy a neki szánt, lehozott 
famennyiség nem fedezte szükségleteit. Voltak esetek, amikor a keblitanács a 
kérelmező belső emberrel szemben kedvezően viszonyult, de előfordult, hogy 
határozottan visszautasította a kérést. Az utóbbiak alkalmával arra hivatkozott a 
keblitanács, hogy a panaszló belső embernek arra kell odafigyelnie, hogy mennyi 
fát biztosít a díjlevele. Az azokban foglaltakat csak a közgyűlés változtathatja meg. 
Persze mindebben nem azt kell érteni, hogy a keblitanács ilyen szögletesen 
elhatárolta magát a kérésektől. Bár sok alkalommal nem is érzik a jó szándék, 
mégis megtaláljuk valamilyen enyhe formában a jelenséget, hogy ott bujkált a 
biztatásokban a felszólítás, hogy mindenki „tisztességes szekérrel” vigyen fát a belső 
embereknek. Magyarul azt kell értenünk ebből a kijelentésből, hogy egy azonos 
szekérre több, de kevesebb is rárakható. 

Az utolsó megállapításomban fedezhető fel az a tény, hogy alapvetően, 
amikor fa-kepéről beszélünk, akkor a kijelentés mögött máris ott motoszkál a 
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hátralék kérdése is. A kepe-fa lehozása után mindig egy Bizottság vette számba a 
famennyiséget, és utána jelentést tett, hogy mekkora mértékben sikerült biztosítani 
a belső emberek kepefáját. A hiányosságok magas skálájával találkozunk, ami 
egyik-másik esetben akár 5 szekér fáig is terjed. Sokféle megjegyzés tehető ezzel 
kapcsolatosan, de mindeniknek csakis az lehet utolsó kicsengése, hogy nem létezett 
a belső emberek fa-kepéjének megmérésekor egy olyan pontos mérték, miszerint 
megállapíthatóvá vált a tényleges, leszállított famennyiség, s emiatt adódtak a 
hiányosságok. A másik megállapítás pedig csakis az lehet, hogy a keblitanács 
fokozottan és sok megértéssel viszonyult a belső emberek fa-kepével kapcsolatos 
panaszaira, s ha nem is orvosolta mindig megfelelő módon azokat, de elfogadta a 
tényeket. Az sem volt kevés! 

Végre elérkezett az idő, hogy levágja az egyházközség a lelkész és a kántor 
fa-kepéjét. Olyan részletességgel dolgozták ki ezeket a favágásokat a múlt század 
közepéig, ami egyértelműen bizonyítja, hogy az egyik nagyon fontos 
egyházközségi tevékenységgel állunk szemben.  

1934-ig a favágás ideje mindig október-november hónapban történt, ami 
rosszindulatú megjegyzés alapján azt is jelenthette, hogy a belső emberek 
nyersfával fűtötték szobájukat. Ez a rossz megoldás két komoly hátrányt jelentett: 
az egyik az volt, hogy sokkal több fára volt szükség, amikor nyersfával kellett 
tüzelni, a másik pedig az volt, hogy soha nem lehetett olyan meleget teremteni, 
mint a száraz fával. Ma könnyű elítélnünk egy 250 éves múltra visszatekintő 
gyakorlatot, de nem lehet célunk. Régi meggyőződés szerint lombhullás utánra 
kellet beütemezni a favágást, viszont azt nem kellett volna teljességgel 
alkalmazniuk a tüzelőfára is. Helyénvalónak számít az a megjegyzés is, hogy 
1934-ben ébredtek rá arra, hogy nehezebb nyersfával tüzelni. Nyomban itt áll 
azonban a féltés, mellyel állandóan körülvették az egyházközség erdejét, amivel 
csak „csínján” lehetett bánni.  

A fa levágását megnehezítette, hogy sokan megtagadták kötelességüket. 
Hasonlóan a földgazdálkodásban látottakhoz, itt is a gyalogosok kötelessége volt 
vágni a fát, s nem akármikor, hanem az arra kitűzött napokon. Amennyiben ennek 
a kötelességüknek nem tettek eleget, akkor a favágást megismételték, de úgy, hogy 
napszámosokat fogadtak az egyházfik, akiket megfizettek, majd a mulasztóktól 
begyűjtötték a szükséges díjakat.  

Az 1934-es „nagy fordulat” után következett be, hogy tavaszra helyezték át 
az őszi favágást. A hangsúly ekkor sem a száraz fa biztosításán volt, hanem azon, 
hogy az embereknek több idejük volt abban az időszakban a favágásra. Érthető is, 
hiszen az őszi betakarítás nagyon akadályozta a kepe-fa levágását, s ez a tavaszra 
történt áthelyezése feloldotta a sok küzdelmet, és a számos nehézséget.  

1943-ban egy sikertelen fordulatot vett a kepe-fa levágási kísérlete, ugyanis 
a háborúra való tekintettel ismét megváltoztatták a régi hagyományt, s mellőzve a 
közmunkát a belső emberek fájának levágatását 1/ 5 rész fejében intézték el. 1947-
ben váltott ki nagy kellemetlenséget ez a megoldási kísérlet, hiszen Benke 
Zsigmond esett vád alá, mert a keblitanács megkerülésével, az egyházközségnek 
kárt okozva adta ki a belső emberek kepe-fájának levágását. Ebből arra 
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következtetek tehát, hogy az 1943. évi megoldás nem bizonyult sikeresnek, s ettől 
kezdve csak abban az esetben vált gyakorolhatóvá, amennyiben az Intéző Bizottság 
is tudomást szerzett a vágatási szándékról.  

Ennek a határozatnak a kikerülése eredményezte Pálfi Tamás keblitanácsos 
panaszát, melyben azzal vádolta Benke Zsigmondot, hogy „feles leszállításra” adta ki 
a belső emberek kepe-fáját. Talán nem is éppen ezzel volt a nagyobb baj, hanem 
inkább azzal, hogy az erdőben több mint 30 nagy szálfát találtak levágva, s annak 
ellenére a lelkésznek mind nyírfát, a kántornak pedig csak egyetlen szál tölgyet 
vittek. Az egyházközséget minden további nélkül nagyon megkárosították, s a 
gondnokot tették felelőssé a történtekért. Ő bizonygatta, hogy régebbi gyakorlat 
szerint intézte a vágást, a megszokott módon történt az árverezés is, amikor egy 
értelemben voltak a jelenlevő keblitanácsosok is. A leszállító Csép János hajlandó 
volt arra, hogy megvizsgálják a nála található fákat, s megfelelő döntés után átadta 
a lelkésznek azokat. Balogh Domokos, aki a fa elosztásával volt megbízva 
hangsúlyozta, hogy az erdőre történt kiérkezésekor az elosztásra váró csomók már 
készen álltak, s amikor elvégezte az elosztást, akkor képtelen volt darabonként 
megszámolni a csomókban található fákat. Az ügy komolyságára utal, hogy több, 
mint három órán át tanácskozott a közgyűlés, minek köszönhetően egy érdekes 
döntés született: Folytassanak beható vizsgálatot, és fektessék jegyzőkönyvbe, 
valamint jegyezzék fel azok neveit, akik nem vágtak fát. Végeredményben tehát 
megjegyezhető, hogy az ügy elavultnak tekinthető még akkor is, ha a valóságban 
elképzelhető a folytatása. Személyes ellentétek villongása tapasztalható, amikor 
bírói eljárást kezdeményeztek a gondnok ellen, de ettől azonnal vissza is léptek, 
hiszen az nemcsak „széthúzást, egyenetlenséget”, de erkölcsi romlást is előidézhetett 
volna. A végső megállapítás végül is az volt, hogy a gondnok szabálytalanságot 
követett el, hiszen felhatalmazás nélkül cselekedett, miáltal komoly kárt okozott az 
egyházközségnek, de amikor napirendről levették ezt az ügyet, akkor szigorúan 
meghagyta a keblitanács, hogy hasonló eset ne forduljon elő a jövendőben. 

A kepe-fa levágásával kapcsolatosan érdemesnek tartom megemlítésre még 
azt is, hogy a vágás megtagadása nemcsak egy napszámos bérének a kifizetését 
jelentette, hanem esetenként a büntetés addig is elmehetett, hogy az időközben 
történt elhalálozása alkalmával megtagadták a kiharangozást. Ismét adódik 
önkéntelenül a kérdés, hogy miként lehetett volna favágásra kényszeríteni egy 
halottat? Elképesztő a kérdés, mert ilyen esetben a büntetés a hátramaradottakat 
terhelte és nem a halottat.  

A fa-kepe lehozása jelentette a következő lépést. Már láttuk, hogy nagyon 
sok nehézséggel sikerült a levágás, viszont hasonló nehézségek övezték a 
leszállítást is. Az volt az általánosan elfogadott gyakorlat, hogy a vágást követő 1.-
2. napon a fát is le kellett szállítani az erdőről. Ma már nyilvánvaló lehet mindenki 
előtt, hogy miért volt az olyan sürgős. Azért ugyanis, hogy korlátozzák a 
kellemetlen meglepetéseket, melyek következtében illetéktelen személyek 
szállították le teljesen magáncélra a belső emberek kepe-fáját, vagy jobbik esetben 
annak egyik részét. Persze volt olyan is, amikor csak 4 szekér fát sikerült 
november hónapban leszállítaniuk, s a többi tavaszra maradt. Hogy ilyenkor mivel 
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tüzeltek és milyen nehézséget szenvedtek el a belső emberek, arra vonatkozóan 
nem találtam feljegyzést. 

Ehhez a tevékenységhez is hasonló volt a hozzáállás, hiszen pl. 1885-ben 
70-72 szekerest számoltak az egyházközségben, akiket köteleztek, hogy 
leszállítsák a szükséges 30 szekér fát az erdőről, s a számbeliség magas aránya 
ellenére, mégis akadozott a tevékenység. Gondosan elkészített névsorok igazolják, 
hogy évről-évre kik voltak a beosztott fuvarosok, akik kötelességüknek kellett 
tartsák a kepe-fa lehozását. Jellemző, hogy itt is megjegyezték, hogy nem mindenki 
hozott „tisztességes” szekér fát a belső embereknek. Nem marasztalhatjuk el azt az 
embert, akinek gyengébb igás állata volt, vagy éppen kímélni akarta, sőt fontos 
szempont volt, hogy nagyon rosszak voltak az útviszonyok, de azért merjük 
megemlíteni, hogy kellett volna javítaniuk az ügy intézésében, hogy a belső 
emberek is megkaphassák „tisztességes bérüket”.  

Gyakoriak voltak a kérvények is, melyekben azzal fordultak a 
keblitanácshoz, hogy mentsék fel akár a vágás, akár pedig a fa lehozatalának 
kötelessége alól, valamilyen ok miatt. Ezekre az esetekre mindig talált megoldást a 
keblitanács, s kitalálta még akár a fizikai erőtlenségre való hivatkozások esetében 
is, hogy amennyiben képtelen az adott kérelmező kötelességének eleget tenni, 
akkor fizesse meg a napszámos díját, hogy az ügy mehessen előbbre. 

17.3.5 A kanonika porció  
A kanonika jelenti a kepézésben a folytatást, de mi is áll tulajdonképpen a 

kifejezés mögött? Csak akkor beszélhetünk erről az állapotról, amikor 
csoportosítjuk az egyházközség földterületeit. Akkor kezd megvilágosodni a 
gyakorlat, amikor szembetaláljuk magunkat azzal a területtel, melyen az 
egyházközség folytatott gazdálkodást, de vele párhuzamosan létezett egy másik, 
melyet a mindenkori belső embereknek adtak használatba. Az alcímben szereplő és 
a kepe részét képező terület csak 1897 óta létezik „kanonika porció” elnevezésen, 
viszont meglétéről beszámolnak már az 1818-as iratok is, csak nem a fenti 
elnevezés alatt. Jellemző vonása volt a kanonikának, hogy bizonyos 
adókedvezménynek örvendett a terület, melyet az egyházközség életében általában 
egy hármas megművelés jellemzett: lelkész, kántor és a harangozó. Nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy számtalan, egymásnak ellentmondó 
adattal találkozunk, hiszen az adóbevallás érdekében nem minden esetben 
szerepeltették a területek pontos méreteit. Ennek ellenére azonban mégis aránylag 
megközelítő képet alkothatunk a területről, mely a kanonikát képezte. 
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A „ kanonika porciótkanonika porciótkanonika porciótkanonika porciót” képező földterület 
Év Milyen terület? Terület 

1818 Lelkész gondviselésében: 
1. Belsőség; 2. Szántók: Felső Fordulóban; a Köböl kúton túl 
a Völgyben; Alsó Fordulóban: Kőkútban; Patakfolyásban; 
kenderföld a Mocsáron; 
3. Rét a Pap völgyében. 
A kántor gondviselésében: 
1. Mesteri telek; 2. Szántók: Felső Fordulóban: Szemére 
megett; Alsó Fordulóban: Járdován kút alatt; Kender föld a 
Mocsáron; 
2. Kaszáló a Pap völgyében. 

- 

1921 A kántoré: 9 Hold 
1.367 � öl 
186 

1924 Szántó 
Kert: 
Kaszáló: 

17 Ha 84 ár 
51 ár 
5 Ha 17 ár. 

1927 A lelkészé: 
szántó: 
kaszáló: 
1 nyíl veteményes. 

 
12 Hold 
365 �  öl ; 
6 Hold ; 
- 

1933 Szántó:  
Kert: 
kaszáló: 
legelő: 

11 Ha 74 ár 
84 ár 
5 Ha17 ár 
2 Ha 80 ár 

1946 
  

Szántó: 
erdő: 

21 Ha 30 ár 
34 Ha 53 ár 

1949 Szántó: 7 Ha 
1952187 Szántó: 7 Ha 

A táblázatban szereplő adatokkal kapcsolatosan megjegyzem, hogy 
bizonyos ingadozás is látszik rajtuk, viszont ez nem az első eset, amikor ilyen 
változásoknak lehetünk a szemtanúi. A másik tényező az, hogy alkalomszerűen a 
legelők hiányoznak a felsorolásból, máskor viszont éppen 1946-ban az erdőt is a 
kanonikába sorolták. Az utolsó szembetűnő akadály az, amikor 1949-ben Árkosi 
Tamás esperes nagy csodálkozására a kanonika még mindig az egyházközség 
tulajdonában volt, sőt, amint már tudjuk 1952-ig ott is maradt.  

 
 
 
 

                                                 
186 - Nagy a valószínűsége annak, hogy itt a kántor használatában levő területet jelöli az adat. 
187 - A lelkész, kántor harangozásában volt 3-3-1 Ha terület. 
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17.3.6 Az új házasok kepéje 188 
Meghatározása benne van elnevezésében, s csak a felhasználás tekintetében 

kell eligazítást adnom. 
Megszületésének időpontjáról 
nincs pontos adatom, viszont a 
legközelebbi fény is csak 1872-
ben derül a homályra, amikor a 
vizsgálószék alkalmával 
felmerült Kaszás Zsigmond 
panasza, akivel szemben nem 
alkalmazta a keblitanács a 
törvényt, hogy a házasság első 
évében nem kell kepét adjon. 
Megismételte a Vizsgálószék a 
határozatot, hogy be kell 
vezetni az új házasok első évi 
mentesítését a kepézés alól, a 
keblitanács nem szívlelte meg, 
és nem is léptette életbe. Szinte 
érezhető, hogy az új házasokra 
való tekintettel született ez a 
kepézés, s emiatt eleget is 
tettek a kötelességüknek. 1879-
ben megtudjuk, hogy az 
„alapszabály értelmében” az új 
házasoknak kötelessége 
megfizetni az egy-egy véka 
gabonát. A gabonát az egyházközség magtárába kellett beszolgáltatniuk, ami nem 
mehetett a belső emberek fizetésébe. 

A gabona változott éppen sokfélesége miatt, viszont azt előre szabályozta a 
keblitanács. A véka magában hordozta a mennyiséget, de a gabona fajtája, amit be 
kellett szolgáltatni a keblitanácsi döntéstől függött. A beszolgáltatásnak is voltak 
akadályai, mint pl. 1888-ban, amikor 57 új és régebbi házas volt, akik még nem 
tettek eleget a fenti kötelességüknek. Utalásokat fedezhetünk fel, hogy februárban 
sok házasnak nem volt amiből megadja a véka gabonát, amiért arra kérték a 
keblitanácsot, hogy fizetésüket engedje át őszre, amikor még a kamatot is 
hajlandók megfizetni. Persze mindez nem történhetett ilyen egyszerűen, mert a 
keblitanács figyelme kiterjedt arra, hogy adós-leveleket kérjenek be a tartozó új 
házasoktól, akik eleget is tettek ennek a követelésnek, s így határidőhöz kötötték 
magukat. 

                                                 
188 A hiányzó évek adatai megfelelnek a két megjelölt év közötti összegekkel. 

Év Gabona Mennyiség Pénzérték 
1889 törökbúza 1 véka 1 Ft 54 Kr. 
1903 ” ” 1 Korona 
1911 ” ” 1 Kor 66 Fill 
1934 búza 1 kg 4 Lei 
1935 törökbúza 

búza 
1 véka 
1 kg 

40 Lei 
3 Lei 60 bani 

1936 törökbúza 
búza 

1 véka 
1 kg 

40 Lei 
4 Lei 20 bani 

1937 törökbúza 
búza 

1 véka 
1 kg 

40 Lei 
5 Lei 20 bani 

1938 törökbúza 
búza 

1 véka 
1 kg 

40 Lei 
4 Lei 

1939 törökbúza 
búza 

1 véka 
1 kg 

50 Lei 
4 Lei 20 bani 

1940 törökbúza 1 véka 50 Lei 
1946 ” ” 10000 Lei 
1947 ” ” 42000 Lei 
1948 ” ” 150 Lei 
1950 ” ” 300 Lei 
1951 ” ” 400 Lei 
1952 ” ” 15 Lei 
1953 ” ” 20 Lei 
1956 ” ” 25 Lei 
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1920-ban, pl. kiderült, hogy az új házasok már régóta nem fizették a véka 
gabonát, amiről ma már nem tudom, hogy milyen mulasztásnak köszönhetően, 
viszont az bizonyos, hogy bepótolták a hiányosságot, mert ezen az alapon 1924-
ben 195 Leit könyveltek. 1935-től az új házasok már pénzben is megfizethették 
kepéjüket, viszont azzal a kiegészítéssel gyakorolhatták csupán, amennyiben még a 
házassági szertartás elvégzése előtt befizették. 1956-ban találjuk az utolsó 
bejegyzést, s ez az időpont tekinthető a fenti kepézés megszűnésének. 

Az alábbiakban néhány adatot közlök, melyek kimondottan a fenti kepézés 
céljából érték el a határozat, és a megvalósítás szintjét. Már van tudomásunk a 
gazdálkodás területéről abban a vonatkozásban, hogy évente akár kétszer is 
megállapították a gabona értékét: kora tavasszal és ősszel, ami érthető, hiszen 
gyakran alakultak az árak a két jelzett időpont között.  

17.4 A kepe-alap 
Az alapok felsorolása rendjén már említettem az egyházközségnek ezt a 

komoly megvalósítását, itt viszont egy más megvilágításban tárom elő, mint a 
belső emberek kepéje meghatározható részének biztosítékát. A sok nehézséggel 
megvalósított kepe-alap egyes időszakait csak abban az esetben sikerül átfognunk, 
amennyiben hozzáférünk azokhoz az eseményekhez, melyek akadályozói voltak e 
komoly meglátás megvalósításának. A kezdeményezés többször állt azon a kritikus 
ponton, amikor szinte látható volt azonnali összeroskadása. Alkalomszerűen 
megkeresték az esperest, hogy valamiképpen megmenthessék az alapot. A korabeli 
vajúdások időszakát néhány körülmény nehezítette: 

- sokan nem szolgáltatták be a megfelelő mennyiségű gabonát a magtárba, 
ami természetesen annak biztonságát jelentette volna. - 

- sokan nem adták meg az előre személyre bontott összeget, ami 
elmaradhatatlanul szükséges lett volna az alap véglegesítéséhez.  

Nyomatékosan törekedett a keblitanács, hogy itt is érvényesítse a régi 
határozatokat, de gyakoriak voltak azok az alkalmak is, amikor olyan panaszokkal 
foglalkozott, amikor az adósok nem tartották tiszteletben a határidőt, és nem tettek 
eleget fizetési kötelességeiknek. 

1885-ben 5 egymástól külön álló beadvány foglalkozott azzal, hogy a 
keblitanács minél hamarabb véglegesítse a kepe-alapot. Egy kivételével 
egybehangzóak voltak a beadványok, s a hangnemükben eltérő módon tárták fel 
azt a különálló kérést, hogy amennyiben nem sikerül a hátralékok törvényes 
behajtása, akkor folyamodjanak a püspökhöz orvoslás céljából. Ma már meg kell 
jegyezni, hogy ez a pozitív hozzáállás annak volt köszönhető, hogy az alap világra 
jöttével a tagok mentesítődtek a belső emberekkel szembeni fizetés alól. Ebben az 
évben 150 bérfizető aláírásával találkozunk, akik kérvényezték, hogy a keblitanács 
minden eszközzel hajtsa be a kinn levő adósságokat. Az volt a kérés, hogy 
amennyiben nem sikerül a pénz összegyűjtése, akkor a 20 Ft alatti összegek 
esetében forduljanak a községi elöljárósághoz, az annál magasabbak esetében 
pedig ügyésszel intézzék a további követeléseket.  
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A fenyegetettség érezhető volt a levegőben is, viszont ennek ellenére sem 
érték el a kedvező eredményt, mert 1885-ben még több mint 1700 Ft hátralék volt 
kinn az egyes tagoknál. Február és december közé helyezték azt az utolsó kilátást, 
hogy azután akár peresítés útján is, de begyűjtik a tartozásokat. Már tudott, hogy 
ebben az időben többen perben állottak az egyházközséggel. A kellemetlenség 
szinte a tetőfokra hágott, s előtérbe kerültek a jogos felháborodások, mert a kepe-
alap megteremtésének „eszméje” már régóta életre kelt ugyan, amihez sokan meg is 
hozták a kellő áldozatot, s azok az emberek tették szóvá a véglegesítés körüli 
gátoló ténykedéseket. Természetesen előtérbe kerültek a sorozatos gyanúsítások is, 
melyek a keblitanács és az alap kezelőit célozták meg, akik „felélték” az alap 
vagyonát, viszont a túlsó oldalon éppen erre hivatkozott sok adós, aki a fenti állítás 
miatt féltette betenni a pénzét. A keblitanácsnak ezek a sorozatos gyanúsítások 
olyan kellemetlen helyzetet teremtettek, amikor alkalmat és lehetőséget kellett 
találjon arra, hogy megfékezze az elharapózott, rossz hangulatot. A kínok láncolata 
folytatódott, s talán éppen annak köszönhetően terelődött át a figyelem továbbra is 
az adósok oldalára.  

A nehézségek harmadik fokozója volt, hogy meg kellett újítani a 
kötleveleket, melyeknek köszönhetően beindíthatták a peresítéseket is. A 
megvalósítás érdekében egyedülálló határozattal igyekezett a keblitanács a 
vizsgálószék alkalmával megszüntetni a szokásos közebédeket. A figyelem arra is 
kiterjedt, hogy a vendégek semmiben nem láthattak hiányt, de a keblitanács a 
szokásos közebédtől távol kellett tartsa magát, hiszen ennek az összegnek a 
megtartása is a kepe-alap megvalósulását segíthette elő. 

Az életbelépés előtti időszakban született meg ún. bizottságok kinevezése, 
valamint azoknak tevékenysége. Az volt a feladatuk, hogy érvényre juttassák az 
alap megteremtésével kapcsolatos határozatokat. A bizottságok feladata volt 
szükségszerűen kapcsolatba lépni a Főhatósággal, viszont rá tartozott a 
beperesítések kötelessége is. Az 1885-ben újonnan kinevezett bizottságokat azzal a 
feladattal ruházták fel, hogy a régitől eltérően egy új tervezetet kellett készíteniük, 
melyben megtervezték az összegek kamatoztatását, a megálmodott belső emberi 
fizetések folyósítását. Szomorúan tapasztalta a keblitanács, hogy ez a bizottság 
árpilistől júliusig semmit nem dolgozott, amikor ismételten felszólították a 
megbízatás teljesítésére. A bizottság későbbi tevékenységét hűen jelzi, hogy 1888. 
március 1-én kineveztek egy újabb bizottságot, melynek az lett fő feladata, hogy 
ismételten elkészítsen egy újabb tervezetet. Arra hívták fel a bizottság figyelmét, 
hogy egy olyan tervezetet kell elkészítenie, melyben a kamatok, valamint a 11 Ha 
51 ár (20 Hold) terület fedezze a lelkész 300, a kántor 150 Ft fizetését. A feladat 
teljesítésének sürgősségét abban láthatta meg a bizottság, hogy a tervezet 
elkészítéséhez még a megbízatás napján hozzá kellett látnia, a következő 
vasárnapra pedig teljes mértékben el kellett készítenie. 

Az alap kezelése érdekében választották a felelőst, aki sok gonddal járó 
munkájáért fizetést is kapott. Ma megállapítható, hogy amennyiben a kifejtett 
munkáért valaki fizetést kapott, akkor attól minőségi munkát is lehetett követelni. 
Sok vajúdás-vívódás után 1888-ban megszületett a kepe-alap, abban a formában, 



193 
 

ahogy megálmodták, és kezdetét vehette az időszak, amikor eltörülhették 
Bágyonban az unitárius egyházközség tagjai számára a kepézést, hiszen a 
megteremtett alap fedezte a fizetési kiadásokat. Ne gondoljuk, hogy ez végleges 
maradt, sőt még azt sem, hogy akadály nélkül működött. Átmeneti nehézségek 
gátolták működését, melyek közül kiemelhetem az 1896. évet, amikor a gabona 
pénzzé történő átalakítása okozott gondokat, viszont a hasonlókra, de másokra is 
mindig találtak valamilyen áthidaló megoldást. 

Ha a nehézségek kellős közepében járt az egyházközség, vagy éppen az 
adósokkal kellett felvennie a küzdelmet, akár egy bizottság az új tervezeten 
kínlódott, s éppen egy olyan határozatot kellett hoznia, melynek értelmében sem a 
lelkész, sem a kántor többé nem kaphatott fizetést, akár, ha valaki kötelességévé 
tették, hogy hatásosan intézkedjen a közösség érdekében - mindaz csak azért 
történt, hogy előbbre haladjon az egyházközség anyagi élete, s megadja tagjainak 
egy állandó kötelezettség alól a felmentést. A többség jó szándéka vezetett oda, 
hogy az alap nemcsak önálló lett, hanem akár a kölcsönzésre is lehetőséget adott. 

17.5 A kepe hátralékok 
Itt sem lehet lesarkasítva tekinteni a helyzetet, hiszen nemcsak a 

hanyagságok miatt kell ezzel a témával foglakoznom, hanem gyakran azért is, mert 
elhibázottan sikerült egy kepézési beosztás, vagy nem állította fel a keblitanács a 
következő, de személyre szóló, új osztályt. Az esetek többségében kérésekkel, 
panaszokkal találkozunk, melyekben jelen van az elégedetlen hangnem nemcsak a 
keblitanács, vagy a közgyűlés részéről, hanem az egyházközségi tagok részéről is, 
mely akár a püspökig is eljutott.  

Érdekesnek találtam kiemelésre az 1835 évi események között a válásra állt 
asszonyok kérelmét, hiszen szerették volna, ha eltörlik a kepéjüket. A keblitanács 
csak a vékával való fizetést engedte el, viszont a pénzfizetést továbbra is 
határozatban érvényesnek mondta ki az asszonyokra nézves. 

1841-ben Baranyai János intézett egy kérelmet a püspökhöz. Azt 
panaszolta, hogy őt az egész béresek közé sorolta a keblitanács. A püspök 
utasította a panaszlót, hogy jelenjen meg a keblitanács előtt, mert a bér besorolása 
1836-ban történt, s így csakis a keblitanácshoz fordulhat panaszával, és onnan 
várhatja az orvoslást. A kérvényezőt azzal utasította el a keblitanács, hogy a múlt 
évben sem adta meg a must-kepét, tehát jogtalan a követelése, mert adósnak 
számít. Ez viszont annak a hangsúlyozása volt, hogy a keblitanács előzetesen 
beleegyezett a bér részleges elengedésébe, viszont az önkényes mulasztás 
hátraléknak számított. 

A kepe kifizetése mindig szent Mihály vasárnapjáig történt, viszont attól 
számítva már hátralékot jelentett a ki nem fizetett összeg. Nemcsak ebben a 
vonatkozásban voltak hiányosságok, hanem gyakran megtörtént, hogy három évre 
szóló kepe-megállapítást is elhanyagolt a keblitanács, mert a tagoknak nagyon sok 
fizikai-egyéni munkája volt. Lehet csodálkozni, de túlzottan nem szabad azon, 
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hogy egy alapvetően fontos kötelességének éppen a keblitanács nem tett eleget, s 
így nem is volt csoda, ha sokan elnapolták a kifizetéseket a tagok közül. 

1879-ben a belső emberek panaszait hallgatta meg Veress Dénes alispán, és 
Nagy Olivér megyei jegyző a vizsgálószék jelenlétében. Azért jelentek meg az 
egyházközségben, mert megelőzően szabályozta az egyházközség a díjlevelet, 
viszont azt a belső emberekre nézve hátrányosan alkotta meg. A panasznak két 
pontja volt: 

- 1. néhány személyt indokolatlanul kihagytak a kepézésből. - 
- 2. Az özvegyasszonyok kepéjét alább szállították. Ekkor népgyűlést 

tartottak, ahol akadékoskodások, sőt sértő kifejezések hangoztak el, de melyeknek 
végső eredménye lett, hogy jogosnak találta a bizottság néhány személy 
kimaradását. A jegyzőkönyv olyan megállapítást tett, hogy általánossá vált a 
faluban az elszegényedés, de amikor általánosságban mondott ítéletet a „szabályozó 
bizottság”, hogy némelyek képtelenek a papbér megfizetésére, akkor 
„megbízatásukon túllépve cselekedtek”. Nem lehetett volna szó a teljes felmentésről, 
hiszen az komoly gondot okozott volna az egyházközség pénztárának. 
Megállapítást nyert az is, hogy, aki fizetésképtelen, az munkájával járuljon hozzá a 
kepe kifizetéséhez (1879). 

Hasonló viszonyulást tapasztalhatunk a kántorral szemben is, amikor a 
megszűnt felekezeti iskola s a régi díjlevél szerinti fizetését éppen a miatt 
csökkentették felére, mert többé nem kellett tanítania az iskolában a vallástanítást, 
jól lehet a vallásoktatás egyik komoly része ez után is az ő feladata maradt. 1881-
ben hasonló helyzettel állunk szemben, de még a későbbiek során is. Ezzel talán 
nem is lenne baj, főleg akkor, ha arra mutatnának a jelek, hogy szívügyének 
tartotta volna az egyházközség a hosszú, beláthatatlan időre hátralékban maradt 
kepének a megfizetését. Ez azonban fehér hollónak tűnt, mert alig lehet találni 
olyan évet, melyről egyértelműen elmondható, hogy a belső emberek 
maradéktalanul megkapták az őket illető kepét. 

A kepe-hátralékosok ügye akkor érkezett el a tárgyalás szintjére, amikor a 
lelkész, vagy a kántor panaszolni kezdett a keblitanácsnak. A belső ember 
kiváltsága volt, hogy ő készítette el a névsorokat, melyeken szerepeltek az adósok 
nevei. Ez a magyarázata egyfelől annak is, hogy ma alig van néhány ilyen névsor 
az egyházközség levéltárában. Előfordult az is, hogy éppen a bizottsági tagok 
vették kezükbe a szóban levő névsorokat, s sorban keresték meg az adós 
egyházközségi tagokat. Tapasztalható az is, hogy határozottan léptek fel a 
hátralékosokkal szemben, melynek beszédes bizonyítéka, pl. az 1 napi haladék is. 

1851-ben Kis János akarattal kevesebb kepét vitt a lelkésznek és a 
kántornak, s arra utasították a „csalót”, hogy „illendő kepével egészítse ki” 
járandóságát. Nem találom fontosnak felsorolni az adósok neveit, sem felemlegetni 
az adósságok összegét, annyit azonban mégis meg kell jegyeznem, hogy volt olyan 
év is, amikor 200 véka gabonával, vagy 120 véka gabonával + 100 Ft-tal tartoztak 
a lelkésznek; 150 véka gabonával, vagy 80 véka gabonával és 100 Ft-tal tartoztak a 
kántornak (1888, vagy 1880). 
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A belső emberek panaszait, esetleges követeléseit keblitanácsi intézkedések 
követték. A kezdeti intézkedések határozottak voltak, melyek mindenkor 
pénzbírságot is helyeztek kilátásba, és foganatosítottak is a kepe megtagadóval 
szemben. 1852-ig az általánosan elfogadott 3 Ft büntetést rótták ki, és hajtották fel 
a mulasztókon, viszont arra is kötelezték a hátralékos tagot, hogy határidőn belül 
fizesse meg a hátralékban szerepelt adósságát is. 1852 után egyfajta fellazulás 
tapasztalható, hiszen az engedményeket háromnapi terjedelemre tolták ki, majd 
1876-ban 8 napra hosszabbították. A foglalások gyakorlata itt is érvényesült, mint 
ahogy azzal már találkoztunk más tevékenységben, viszont a per kilátásba 
helyezése, de beindítása sem volt ritka. Ez azonban már azt az utolsó lehetőséget 
jelentette, amikor a belső ember kamatostól kapta vissza a neki járó, de időig 
bennmaradt bérét, s így meggyőződhetünk arról, hogy nemcsak a pénz 
elértéktelenedése vonhatta maga után a kamatok újraszámolását, hanem a 
késedelmes befizetések is. Amennyiben a keblitanács tagjai névsorral a kezükben 
nem tudtak érvényt szerezni a régebbi kepézési kötelezettségeknek, akkor a 
törvény biztosította lehetőségekhez fordultak, és az által szereztek érvényt 
követeléseiknek. 1935-ben az ilyen fenyegetőzések és végrehajtások sora is véget 
ért, s ekkor már elkezdődött az egyházközség ilyen irányú tevékenységének új 
alapokra való helyezése. 

Összegezésképpen elmondhatom a kepe-hátralékokkal kapcsolatosan, hogy 
a lelkészi, tanítói, vagy kántori kepék kifizetése tekintetében nagyon sok 
esztendőben van értesülésünk. Akár a gabonafizetés, akár pedig a pénzfizetés 
oldaláról közelítjük meg a kérdést, egyforma hiányossággal találkozhatunk. Nem 
egy esetben a „vizsgálószék a keblielöljáróságnak erősen a lelkére köti, hogy ezen és Szent 
György napjáig fizesse ki a hátralékosok által az egyházi személyek kepebeli jövedelmeiket, 
annyival inkább, mert a pénzbeli kepével régi múltbéli kepe váltván meg - ez annyira beolvadt, 
hogy majd semmi hasznot a belső emberek belőle nem éreznek”.189 Általánosnak minősíthető 
a keblitanács hozzáállása, amikor az adósokkal szemben kellett fellépnie a belső 
emberek javára. Sajnálattal kell azonban megjegyeznem, hogy gyakori 
vizsgálószéki téma volt a kepe-hátralékosok ügye, s teljes mértékben 
megállapítható 1881-ben, pl., hogy a kepe megtagadók inkább a szegényebb 
réteget képviselték. 1887 is egy olyan évnek számított, amikor nagyon sok 
hátralékos személyt tartottak nyilván, s a gondnok számonkérésekor azt a választ 
kapjuk, hogy addig nem akarnak fizetni, míg a kepe-alap meg nem teremtődött. A 
megvalósulástól tehát egyetlen év választotta el az egyházközséget, viszont már az 
ellenállás is a tetőfokra hágott. „A vizsgálószék megbotránkozással értesül a 
körülményekről, hogy az eklézsia presbitériuma a pap jelen nem létében /.../ az eklézsia jövőjére 
káros határozatra ragadtatta magát”.190 Ekkor megsemmisíttette a Vizsgálószék a 
határozatot, viszont a keblitanácsot is elmarasztalta amiatt, hogy tévútra vezette az 
egyházközséget.  

                                                 
189 - 1. K. - 1870. 145. old. 
190 - 1. K. 1887. - 322. old. 
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A társadalmi változások után a belső emberekkel szemben ismét 
jelentkezett a fizetés megtagadása, azonban ezt a fejezetet az 1963 évi esperesi 
vizsgálószéki bejegyzéssel szeretném bezárni, mely szerint az egyházközség 
minden tartozását felszámolta és folyósította a belső emberek fizetését. Egyéni 
meglátásom - s talán még mások is osztoznak benne -, hogy jó lenne megérni azt 
az időt, amikor az egyházközség javai teljes mértékben biztosítják a belső emberek 
fizetését, és ugyanakkor megóvhatnánk az által híveinket attól a kényszerűségtől, 
mellyel támogatniuk kell egyházközségüket, s ez által biztos teret adnánk 
számukra, hogy jósszántukból adakozzanak annyit, amennyit éppen jónak és 
elegendőnek találnak. 

18 AZ EGYHÁZKÖZSÉG ANYAGI 
FENNTARTÁSA 

18.1 A garasos gy űjtés 
Az egyházfenntartás értelmében nem sorolhatjuk valamilyen 

„adókategóriába” a garasos gyűjtéseket, viszont megérdemli az 
elsőbbségi helyet, melyet időrendben amúgy is elfoglal a 
többiekkel szemben. Tagadhatatlan és kimutatható, hogy az 
egyházközség tagjai régi idők óta bizonyságát adták annak, 
hogy pozitívan válaszoltak az egyetemes érdekű gyűjtésekre. 
Addig, míg itthon a vívódások többségét éppen az ilyen 
természetű gyűjtések megtagadásával kapcsolatos kínos ügyek 

rendezése foglalta el, addig felsőbb körökben elismeréssel szólhattak a bágyoni 
garasos alamizsnához való viszonyulásról. Ha főhatósági leiratra kellett 
válaszolniuk, mert garasos alamizsnagyűjtést rendezett az egyházközség, akkor 8 
nap alatt megtörtént nemcsak az összeírás, hanem a begyűjtés is. Az írásos 
bizonyítékok sorában az első ilyen gyűjtéssel 1838-ban találkozunk, amikor a 
begyült összeget a lelkész az esperes kezelésébe adta át. 

18.2 Az egyházi illetmény, vagy egyházi adó 
Ismert, hogy a kényes fül számára fogalmazódott át az adózás, s 

tagadhatatlan, hogy finomabb hangzása is volt az illetménynek. Az indítvány 
azonban ebben a formában sem nyerte el a keblitanács tetszését, mert 1865-ben 
egy beadvánnyal fordult a vizsgálószékhez, melyben arról értekezett, hogy nagyon 
magas az egyházközségre kirótt illetmény, s úgy találták, hogy ez által éppen az 
egyházközség léte került veszélybe. Megnyugtatta a Vizsgálószék a Vezetőséget, 
hogy arról szó sem lehet, hogy az egyházközség életét kockáztassa az illetmény, 
sőt az is előfordulhat, hogy a többi egyházközséggel szemben nem is fizet 
elegendő adót a bágyoni egyházközség. 1894-ben is kérte a keblitanács az 
illetmény elengedését, de ekkorra már 2100 Ft-ra halmozta adósságát. A 
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Vizsgálószék ekkor is elutasította a kérelmet, s arra hívta fel az egyházközség 
figyelmét, hogy vegye észre a magasabb célokat is, melyekhez a gyülekezetnek is 
hozzá kell járulnia a maga részével. 

Az egyetemes egyházi adózás kérdése 1922. szeptember 17.-én került a 
bágyoni keblitanács terítékére. Olyan érzésünk támadhat, hogy a lelkész előre látta 
az erős ellenhatást, mert egy hosszadalmas, magyarságra és hitre buzdító 
bevezetéssel tárta elő az adózás fontosságát. A keblitanács álláspontja a kezdet-
kezdetén pozitívnak minősíthető, hiszen azt a megállapítást tette, hogy a közgyűlés 
kiküld majd egy bizottságot, melynek az lesz az elsőrendű feladata, hogy 
megfelelő módon kidolgozza az adózást, de azzal a kikötéssel, hogy érvényesüljön 
a méltányosság elve. A keblitanács sem tudta, hogy más lesz a közgyűlés 
viszonyulása a kérdéshez, mert egyetlen tag szavazott az adózás bevezetése 
mellett, a többi jelenlevő pedig ellene. 

A szemlélet-váltás első jeleivel novemberben találkozunk, amikor már 
bizonyos összeget összegyűjtött az egyházközség. Nemcsak nálunk, hanem más 
egyházközségben is voltak elakadások az adózás bevezetésében, s ezt igazolja az a 
szívhez szóló buzdítás is, melyet olvashatunk az adózás tárgyában (1923). Bár 
megelőzően elhatárolta magát a közgyűlés az adó fizetésétől, most a keblitanács 
ígéretet tett, hogy megfelel az egyetemes elvárásoknak, és lassan azt is belátta, 
hogy ez egyházközségi kötelesség. 

1925-ben komoly választás elé helyezte a Főhatóság az egyházközséget: 
vagy önként vállalja megajánlás alapján a 25650 Lei összeget, vagy ellenkező 
esetben a Főhatóság kényszeríti az egyházközségre. A kérdést mai értelmezésben 
is egyértelműen fogalmazhatjuk: Volt-e más alternatíva?! Mivel nem volt, 
megszületett egy nagyon okos elgondolás, amit sajnos nem vitelezett ki az 
egyházközség. A gondnok javasolta, hogy hozzanak létre egy olyan alapot, 
melynek kamatját mindenkor egyházi adóba fizethetnék. A jelenlevők kevés száma 
miatt borult fel első szinten a javaslat. 

1927. január 14.-én újra felelevenedett a régebbi javaslat, s akkor azt a 
döntést hozták, hogy kérelmezzék a régi adósságok elengedését annak érdekében, 
hogy előteremthessék októberig a szükséges alapot. Megjegyezték továbbá, hogy 
amennyiben megszűnik majd az egyházi adózás, akkor a tőke az egyházközség 
birtokában maradna. A megvalósításban azonban ismét jelentkeztek - mint 
általában - a nehézségek, s főleg az alap körüli viták foglalták el a legtöbb időt. 
Kiszámították, hogy az alap megteremtéséhez a személyekre bontott adó 
négyszeresét kell kifizessék az egyházközségi tagok ahhoz, hogy a kb. 100000 Lei 
tőke megszülessen. A mielőbbi megvalósítás is nagyon fontos volt, hiszen a kamat 
kivétele összefüggött a tőke elhelyezésének idejével. A Főhatóságot arra kérte a 
keblitanács, hogy most, amikor láthatják a gyülekezet jóakaratát, visszamenően 
törülje tartozásukat. Balog Balázs javaslatára kimondta a közgyűlés, hogy a 
kötelezettség megszűnése után a tőke az egyházközség tulajdonában marad, és a 
közgyűlés dönt annak további sorsáról. A közgyűlésen 84 egyházközségi tag vett 
részt, viszont utólag 14 tag megóvta a hozott határozatot. 
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Egy 10 tagú bizottságot nevezett ki az egyházközség, melynek az volt az 
elsőrendű feladata, hogy elvégezze a személyre történő lebontást. A kirovás 25-300 
Lei között mozgott, de az utóbbi csak két család esetében fordult elő. Nem szabad 
figyelmen kívül hagynom azt sem, hogy Benke Zsigmond 2000 Leivel, Baranyai 
Pál és id. Baranyai Pál a Pálé a rájuk kirótt összeget 500 Leivel, valamint Balog 
Zsigmond 100 Leivel fizette túl. Sajnos azonban, hogy 14 személy fellebbezést 
nyújtott be a kirovás ellen, mely nem az adózás ellen szólt, hanem kifogásolta a 
személyre lebontott kirovást. A sérelmezők közül 3 személy már kezdetben 
visszavonta panaszát, viszont három esetben csak a következő alkalommal 
dönthetett a keblitanács, 8 személy esetében a megállapított összeg maradt. A 
jóindulattal is találkozni lehet, hiszen Simonfi Elek és Csegezi Balázs kérték, hogy 
a rájuk eső részt emelje meg a keblitanács, hogy ne csonkuljon meg a tőke.  

A vesztesek nem tudták könnyen elfogadni a kudarcot, szócsatákat 
folytattak, melyekről Csép János beadványa ad legbővebb felvilágosítást. Arról 
értesülünk, hogy a keblitanácsban nagyon rossz hangulat uralkodik. Balog József a 
kalapját a földhöz verte és Istent káromolta, Baranyai Pál a Pálé pedig a gyűlésben 
a betűt tetűhöz hasonlította, és mindkettőt az ember megölőjének nyilvánította, s 
ígérte, hogy felgyújtja azt az embert, aki megszavazza az egyházi adót. A 
beadvány megjegyezte még, hogy a keblitanács kötelessége fegyelemre inteni a 
tagokat. A gyermekeknek nagyon sokat elnéznek a szülők - „különösen a mai korban” 
-, de a felnőttek nem cselekedhetnek hasonlóképpen. Nekünk példát kell 
mutatnunk gyermekeinknek, hogy ők követhessenek bennünket - mondta Csép 
János. A továbbiakban pedig arra kérte a keblitanácsot, hogy a legméltányosabban 
járjon el a fenti kérdésben. A keblitanács örömmel fogadta a beadványt, hiszen az 
éppen a tanács becsületét védelmezte, s emiatt meg is örökítették a 
jegyzőkönyvben. A vádlottak közé sorolta a keblitanács ifj. Csép Tamást is, aki 
teljesen megfeledkezett keblitanácsosi kötelességéről, s nem kívánták 
megbüntetését, hanem inkább szeretettel buzdították, hogy minél hamarabb tegye 
jóvá hibáját. 

1928. október 4.-én jelezte a lelkész, hogy az egyházközségben csak abban 
az esetben lennének teljes értékű megajánlások, amennyiben az egyházközségi 
tagok megbizonyosodnának arról, hogy az adózás egyetemessé vált. 1929. április 
4.-én is még teljes volt a kilátástalanság az adózással kapcsolatosan, hiszen szinte 
kétségbeesetten jelentette a lelkész, hogy a keblitanácsból is csak egyedül Baranyai 
Sámuel ajánlott fel 100 Leit, a többi keblitanácsos pedig gondolkodási időt kért. 

1930-ban olvashatjuk, hogy „egyházi adót idáig nem fizettek s ilyen irányú terhet 
nem szívesen vállalnak” 191 az egyházközségi tagok. A következő évben a nehéz 
gazdasági helyzetre hivatkozott a Vizsgálószék, aminek kapcsán megemlítette, 
hogy a bágyoni egyházközségben az adózás egyszerűen kivitelezhetetlen. 

1934-ben egy egészen újszerű változás következett az egyházközség 
életében, mert a régi mentalítással ellentétben sikerült néhány változtatás. 
Elsősorban önkéntes alapon végezték a gyűjtést, és terményeket szedtek össze, 

                                                 
191 - 42. I. 1930. március 24. 
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melyeket azután értékesítettek. Hogy mi lett az évi gyűjtés eredménye, arról nem 
maradt fenn semmilyen adat, viszont az 1935-ben végzett gyűjtés eredményeként 
2423 Leit fizettek be egyházi adóba. 

18.3 Az egyházközség önkéntes hozzájárulása 
Sokkal kellemesebben hangzott a fülekben az önkéntes hozzájárulás, mint 

az adó, az illetmény, de ez nem jelentette azt, hogy könnyebben életbe is léptette a 
keblitanács. A rossz irányban megváltozott társadalmi viszonyoknak köszönhetően 
érthető módon Egyházunknak is lépnie kellett, s a követelményeknek megfelelően 
berendezkedett az új életre. Egyházközségi szinten is komoly nehézségek elé 
állította a keblitanácsot a helyzet, de ugyanakkor megpróbálta a híveket is. 
Mindenki tisztában volt azzal, hogy folytatódik a vívódások sora, s szerencsés 
helyzetnek nevezhetők azok az alkalmak, amikor a lelkész mellett olyan hangadók 
is vállaltak szerepet, mint pl. Csép József, akik belátták a változtatások 
szükségességét, s annak megfelelően irányították a közvéleményt. 

Már az 1960-as évek elején olyan nehézségek támadtak az egyházközség 
életében, melyek következtében „még a saját belső embereit sem tudja pontosan 
fizetni” 192 az egyházközség, nem hogy a Főhatóság felé is teljesíthesse 
kötelességeit. 1974-ben a lelkész már évek óta nem kapta meg a teljes fizetését, s 
amennyiben hozzáfogott volna az egyházközség az új lelkészi lakás építéséhez, 
akkor legalább két évig nem is panaszolt volna, így azonban igényt támasztott a 
neki járó bérére. A felszólalásokból érezni lehet, hogy akkor is jelen voltak a gátló, 
megakadályozó vélemények, de ellensúlyozásképpen volt egy-egy keblitanácsos is, 
aki örökösen pártfogás alá vette a helyes, időszaknak megfelelő megoldásokat. Itt 
is Csép Miklós Cs keblitanácsos nevét kell kiemelnem, aki már ebben az 
időszakban egy olyan álláspontot képviselt, mely nemcsak a lelkészt megillető 
javadalom kifizetését szorgalmazta, hanem a középúton való előrehaladást is. A 
vívódások teljesen elakadtak az egyházfenntartásnál, hiszen magától értetődő volt 
akkor és az most is, hogy az anyagi követelményekkel csak úgy lehetett 
szembenézni, ha azon a téren is meghozták a megfelelő áldozatokat. 

Szinte úgy látszott, hogy az egyházközség rendezte anyagi kötelességeit, 
amikor 1991-ben lavinaszerűen omlott ránk az infláció kényszerűsége. Már-már 
azt hittük, hogy véget ért az átkos rendszer, amikor ott találtuk magunkat az újabb 
kísérletezések előtt, hiszen menthetetlenül egy olyan korszakba léptünk, melyben 
komoly gondot okozott az anyagi nehézségek áradata. Nem szabad 
elhamarkodnunk a dolgot, és meggondolatlanul használnunk kifejezéseket, de meg 
kell jegyeznem, hogy egyfajta pozitív nézőpont jelentkezett az akkori 
szemléletben. Olyan megállapítások hangoztak el, melyekhez hasonlóval nem 
találkozhattunk régebben, mint pl. az a belátás, hogy az Egyházi Központ is anyagi 
gondokkal küzd, vagy, hogy nem lehetünk a Központunk hívatlan látogatói, mert 
magunknak kell lépést tartanunk a korral, az új, megváltozott viszonyokkal. 

                                                 
192 - 15. KJK – 1962. december 2. 
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Tarthatatlanná vált az egyházközség helyzete, s megszületett az egyházfenntartás 
személyenkénti megemelése. A viszonyok azonban továbbra is könyörtelenek 
maradtak mindenkivel szemben, s a pénz értéktelenedése következtében az 
egyházközség 1993-ban egy olyan határhoz érkezet, amikor szinte a fizetéséért 
könyörgő lelkészt kellett végig hallgatnia. A lelkész tudatában volt a helyzet 
követelményeivel, azzal is, hogy az evangéliumot ingyen kell hirdetnie, viszont 
anyagi életét az egyházközség hordozta kezében eddig is, és ez után is neki kell 
gondoskodnia róla. A kérdés rendeződött a lelkésszel szemben, viszont a mai nap 
is (1999) állandóan kiutakat kell keresnünk az értéktelenedés fertőjéből. 

Az anyagi kérdések megoldása kapcsán gyakran találkozunk olyan 
megoldási kísérletekkel, melyek megcélozták az egyetemes egyházfenntartási 
járulék csökkentését. Tagadhatatlan, hogy már az egyházi adózásnál is találkoztunk 
ilyen próbálkozásokkal, s beláthattuk, hogy nem sok eredményt tudott magának a 
kísérletezés. 1962-ben volt az első alkalom, amikor a keblitanács azért kérte az 
egyházfenntartás csökkentését, mert 30 %-os volt az évi pénzügyi megvalósítás. 
Ha tárgyilagosak maradunk e kérdés tekintetében - már pedig azok kell lennünk - 
akkor meg kell jegyeznem azt is, hogy a fenti százalékarány a pénzügyi terv 
összeállításának időpontjáig tükrözi a valóságot, ami ezek szerint december elejét 
jelentette. A valóságos helyzetet csak karácsony után lehet felmérni, hiszen akkor 
vált áttekinthetővé az egyházközség évi anyagi megvalósítása. Érdekes az 
egyházközség keblitanácsának a viszonyulása ebben a tárgyban, hiszen a kérést 
máris készpénznek vette, és már a lecsökkentett összeget tüntette fel a 
költségvetésben. Kissé elhamarkodottnak látszik az önkényes intézkedés, hiszen 
csak 1966-ban jelenthette Bíró Albert gondnok, hogy a Főhatóság 300 Leivel 
csökkentette az egyetemes egyházfenntartás összegét, amit nagy lelkesedéssel 
fogadott az egyházközség keblitanácsa. 

1981-ben ismét anyagi nehézségek támadtak, hiszen beindult a lelkészi 
lakás építése, ami szinte megkövetelte egy újabb csökkentési kérvény megírását. 
1982-re meg is kapta az egyházközség. 1989-ben a lelkész javaslatára kérte a 
keblitanács az egyetemes hozzájárulás csökkentését, hiszen bizonyos fizetés-
különbözet növelte azt.193 A kifizetés megtagadása következett, s a régi 
hangnemnek Bodoczi László adott hangsúlyt, miszerint jobb lenne, ha kölcsönösen 
nem függne egymástól az Egyházi Központ és az egyházközség, s mindenki a 
szerint rendezné ügyeit, ahogyan arra lehetősége van. A lelkész nyugtatgatta a 
keblitanácsot, hogy mindenkor szükség van a központi vezetésre, s bár tudomásul 
vette a kijelentést, mégsem volt „bele nyugodva a dologba”. 

Nagyon enyhén fogalmazok akkor, ha az egyes tagok szembehelyezkedését 
vonakodásnak nevezem. Ebben azonban benne van a sokszori elégedetlenség, de a 
gyakori türelmetlenség is. Az ellenkező megnyilvánulásoknak olyan hangot adtak a 
felszólalók, hogy a „méltánytalanság” van előtérbe helyezve, s mintegy annak álarca 

                                                 
193 - Benedek Sándor lelkész távozása után került az ún. fizetés-különbözet az egyetemes hozzájárulás 
összegébe, amit akkor, de később is azzal magyaráztak, hogy az egyházközség teherbíró képessége 
szerint fog csökkenni ez az összeg annak függvényében, ahogy emelkedik a lelkész fizetése.  
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mögül kiabálták egyes egyének saját céljaik közösségbe ültetésének a szándékát. 
Hogy ma is él az egyházközség, az bizonyítja, hogy mindig a jobbik belátás 
győzött, viszont tudni kell, hogy a vesztesek sem álltak olyan könnyen a többség 
oldalára. Az is igaz, hogy ez a kisebbség a kényszerűség miatt vállalta csak a 
terhek hordozását, viszont olyanok is voltak, kik kiskapukat kerestek a 
kötelességek alóli megmenekülésre, vagy rosszabb esetben megtagadták a 
teherviselést. Az előbbiek közé tartoztak azok, akik közölték kiköltözési 
szándékukat, hiszen éppen ők voltak azok is, akik kikényszerítették egyes 
keblitanácsi határozatot, mint pl. 1978-ban, amikor arra kötelezték a kiköltözés 
előtt álló fiatalokat, hogy fizessék meg az évi fenntartási járulékot, s csak azután 
kaphatják meg a kilépési iratukat. 

A vesztesek harmadik, megmaradt része beláthatatlan időre megtagadta 
fizetési kötelességeit, s olyan ürüggyel lépett a hátralékosok közé, hogy ő hívő. 
Elmondható, hogy ez csak egy helyzetet és nem egy állapotot jelent, hiszen évek 
óta függőségi viszonyban állnak ezek az emberek az egyházközséggel szemben, 
éppen hátralékaiknak köszönhetően. Az is tény, hogy számottevő ez a névsor, akik 
minden valószínűség szerint nem fognak igényelni egyházi szolgálatokat. 

Amennyiben a keblitanács és a közgyűlés legyőzte a fenti akadályokat, 
soron következett az a művelet, mely szabályozta a fizetendő összegeket. Először 
1951-ben találjuk azt a kísérletezést, mely megállapította az „önként felajánlott 
egyházfenntartói járulékot”. A hang az „önkéntest” emelte ki, viszont megmagyarázta 
a keblitanács azt is, hogy mennyire fontos annak elintézése, s tulajdonképpen attól 
függ a költségvetés elkészítése is. Az egyházfenntartói járulék minden 
önkéntessége ellenére személyre volt lebontva és 25 éves kortól számított fizető, 
jogosult tagnak az egyházközségi személy, majd az 1970-es évek városra történő 
kivándorlása következtében 18 évre csökkentették a fizetés-kötelesek korhatárát. A 
fizetendő összegek lebontása évre, de hónapra bontva is történhetett, s ezek a 
próbálkozások a Vezetőség leleményességét tükrözik, hogy minél sikeresebben 
kivitelezhessék a kényes ügyet. Az 1952. évben 309 fizető személyt tartott nyilván 
az egyházközség, s a kirótt összegek 5-50 Leiig terjedtek. Megjegyzem, hogy az 
első kirovási összeg sokkal gyakoribb, mint a felső határ, hiszen az utóbbi csak 5 
személy esetében fordult elő. Általában egy személyre 10 Leit számítottak a 
költségvetés szerint, viszont az özvegyek esetében 5 Lei volt a befizetési 
kötelesség. 1953-ban egy sokkal világosabb és teljesebb kirovást találunk, mely 6 
csoportra osztotta az egyházközségi tagokat. Itt már a havi összeg jelent meg:  

Ma már az is egyfajta 
véleménynek számít, hogy 
az egyházfenntartások 

megállapításakor 
könnyebbséget jelentett 
volna a kifejezések 
célszerűbb megválasztása, 
viszont a valóságban 
másként látszik a helyzet, 

Az egyházfenntartás személyre történő lebontása 
Sor Idő Érték Id ő Érték Személy 
1. havi 50 bani évi 6 Lei 1 tag 
2. ” 1 Lei ” 12 Lei 73 tag 
3. ” 1 Lei 50 bani ” 18 Lei 41 tag 
4. ” 2 Lei ” 24 Lei 88 tag 
5. ” 3 Lei ” 36 Lei 47 tag 
6. ” 4 Lei ” 48 Lei 17 Tag 
7. Összesen 6.462 Lei 304 Tag. 

 



202 
 

hiszen szinte fölösleges volt az „emelés” kifejezés helyett „rendezést” használni, mert 
végeredményben ugyanarról volt szó, s az emelés mögött mindig ott állt az 
egyfajta tartózkodás, de a félelem is. Ma is tapasztalható, hogy sok fenntartással 
viszonyulnak ehhez a kérdéshez, s mintegy a közgyűlések sikertelensége is azzal 
magyarázható, hogy a tagok attól való félelmükben maradnak távol az alkalomtól, 
hogy ne kelljen vállalniuk a meghozott határozatokkal járó felelősséget. Mindig 
voltak és lesznek olyanok, akik belátták, és be fogják látni az emelések 
fontosságát, s részt is vállaltak és vállalnak ezután is a felelősségben. Az emelések 
nehézségeit tükrözi a sok bátortalan próbálkozás, melyek „banikkal” igyekeztek 
megoldani a több száz lejes nehézséget. Ritka a komolyabb összegű emelés, és így 
is sok nehézségbe ütközött a szándék. 

1974-ben 12 Leivel 
emelték a fenntartást. 1977-ben 
visszacsökkentették, majd ismét 
20 Leivel növelték, aminek az 
lett az eredménye, hogy Székely 
Miklós a közgyűlés alkalmával 
„általános felkavarodást” keltett az 
egyházközségi tagok között. 
Csép Márton és Csegezi Lőrinc 
voltak azok, akik figyelmeztették 
a jelenlevőket, hogy szégyen 
ilyen vitába keveredni az 
egyházközség anyagi támogatása 
kapcsán. Még a lelkész is belátta, 
hogy nagy megvalósításnak volt 
az átélője, amikor sikerült a 
fenntartás felemelése. 1992-ben 
Balog Gyula L felfogásában a 
régi szemléletet képviselte, 
amikor hangsúlyozta, hogy az 

emelés azt fogja eredményezni, hogy sok egyházközségi tag elhagyja vallását. Ez 
nem következett be, és az emelést 
megvalósította az egyházközség. 

Az új fenntartói járulékok194 
megállapításakor fontos szerepet 
játszott és töltött be a jogosult tagok 
névsorának elkészítése. A keblitanács 
számba vette az elhalálozásokat, a 
kiköltözötteket, az esetlegesen 
kitérteket, és a korhatárt elért új 

                                                 
194 A kimutatás egy év / személy fizetési kötelességét tükrözi. A fel nem tüntetett években a két 
megjelent esztendő adata közötti összeget fizették az egyes egyházközségi  tagok. 

Kimutatás 
az egyházfenntartói hozzájárulásokról 
Év Kiróvás  Év Kiróvás 

1952 5 - 50 Lei  1990 125 Lei 
1953 6 - 48 Lei  1991 400 Lei 
1955 12 - 54 Lei  1993 1000 Lei 
1974 60 Lei  1994 3000 Lei 
1977 80 Lei  1995 8000 Lei 
1988 100 Lei  1998 30000 Lei 

 

Központi járulékok és hátralékok 
Év Fizetendő összeg Hátralék 

1953 400 Lei van? 
1954  412 Lei 90 bani 
1956 518 Lei 718 Lei 
1958 815 Lei - 
1960  426 Lei 
1961  5000 Lei 
1963 2000 Lei  
1964 2300 Lei  
1968  7.000 Lei 
1970  888 Lei 
1972  1172 Lei 
1974  4800 Lei 
1976  4800 Lei 
1978  11000 Lei; 4020 Lei 
1988 9400 Lei - 
1991 11900 Lei - 
1997 105200 Lei - 
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tagokat, vagy az esetleg betért, beköltözött tagokat is bevette a névsorba. E 
tekintetben is gyakoriak voltak az elégedetlenségek, melyek tévedésből is 
származhattak, amikor, pl. azonos korosztályból valakit kifelejtett a keblitanács. 

Miután sikeresen megtörtént az egyházfenntartási járulék emelése, 
következett azok jogerőre történő felemelése, ami a határozatok érvényesítésében 
jutott kifejezésre. Ilyen határozatok voltak a személyenkénti kirovás, vagy a 25 
évtől kezdődő egyházközségi tagság (1966), vagy a 16 évtől kezdődő jogosult 
tagság (1968), vagy: a hátralékos esetében nem volt egyházi szolgáltatás, a 
hátralékosok kiolvasása, vagy 10 %-os kamat számítása a hátralékos összegekre 
(1993). Ekkor már várhatta a keblitanács, hogy zsebébe nyúl az egyházközségi tag, 
és kifizeti a fenntartást, viszont még itt is megvoltak a nehezítő körülmények. 
Egyik oldalon a havonkénti, másikon a negyedévenkénti fizetés. Egy esztendőben 
gabonával is fizettek, aminek egy nagyon szokatlan módját választották az 
egyházközségben. Ez a tevékenység nem vált szokássá, és nem is örvendett soha 
közkedveltségnek, ami abból is kiderül, hogy csupán egy esztendőben és három 
személy választotta ezt a fizetési módot. A keblitanács figyelme azonban erre is 
kiterjedt és határozottan utasította az illetékeseket, hogy a gabonát fordítsák át 
pénzértékre, és úgy könyveljék el a pénztárnaplóban.  

Nehézségnek számított a családonkénti fizetés meghonosítása is, aminek 
gyakorlati megkülönböztetése nem tapasztalható a levéltári anyagban. A feleség és 
a férj egy családnak számított, de a 25, majd a 16 éves gyermek, illetve 18 éves 
nagykorú külön személyként, fél családként került fel a jogosultak névsorába. 

1950-ben kötelezővé tették az egyházfenntartói járulékok gyűjtését. A 
legnagyobb kérdés az volt, hogy miként és hány csoportra osszák fel a falu 
unitárius lakosságát, hogy minél eredményesebben végezhessék a gyűjtést?! 
Először hét csoportra osztották fel a falut, viszont 1952-ben már némelyik egyházfi 
„hanyagul teljesítette” kötelességét. Hogy mi állott e hanyagság mögött, az könnyen 
megválaszolható, mert egyértelműnek bizonyult, hogy az adott egyházfi 
elhanyagolta a pénz összegyűjtését. Olyan megjegyzések is elhangzottak, melyek 
nem is a hanyagságra, hanem a makacsságra utalnak, melyekre a keblitanács 
hatékonyan válaszolt, aminek következményeként egy-egy keblitanácsos is eljárt 
pénzt gyűjteni az egyházfival. 

Bizonyos szünetek többször is beálltak a fenntartói járulék 
összegyűjtésében, de olyankor mindig felszólították az egyházfikat a 
lelkiismeretesebb közreműködésre. Nem dicséretes a megjegyzés, de az 
egyházközségi tagok számlájára is sokat írhatunk abból a hanyagságból, ami miatt 
akadozott a járulék begyűjtése. Arra kérték számtalanszor az egyházfikat, hogy egy 
későbbi alkalommal próbálkozzanak ismételten ugyanannál a családnál, mert úgy 
gondolják, hogy akkor is ráér a fenntartói járulék kifizetése. 

1961-ben a lelkész azért esedezett, hogy végre gyűjtsék össze a múlt évi 
fenntartást, hogy felvehesse az előző évi fizetését. Talán éppen az esemény váltotta 
ki a keblitanácsból azt a határozatot, hogy elrendelték az évenkénti többszöri 
gyűjtést, valamint az egyházfikkal egy-egy keblitanácsos is járt a sikeresebb 
begyűjtés érdekében. Az egyházfenntartói járulék begyűjtésével kapcsolatosan még 
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el kell mondanom, hogy ma 5 körzetre van osztva a falu, mindenik körzetnek egy-
egy egyházfi a felelőse, akikről megjegyezhető, hogy pontosan és többnyire 
felelősségtudattal végzik ezt a nem minden esetben hálás feladatot.  

Bár az ezzel kapcsolatos táblázatban szereplő kimutatás nem teljes, nem is 
az volt a szándékom, hogy a számokkal döntsem el, amit a sorok között kell, vagy 
lehet olvasni. Nemcsak a nem akarás, vagy éppen az áldozatkészség hiánya az, ami 
felduzzaszthatta a hátralékokat, hanem előkerültek olyan kézzelfogható akadályok 
is, melyekről már szóltam. Az is elfogadható, hogy erején felül nem volt sosem 
megterhelve az egyházközség, de sok esetben még sem tudott megfelelni a kor 
kívánta követelményeknek. Az tény, hogy egyik lelkész sem hagyta adóssággal a 
soron következő lelkésznek az egyházközséget, s az egyházközség is igyekezett 
lelkészeinek előbb-utóbb megfizetni azt, amennyit előírtak a díjlevelek, vagy 
éppen a főhatósági rendeletek. 
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19 Pénzadományok 

19.1 A perselypénzekr ől 
A perselypénz nem jelentett fénypontot az egyházközség életében, viszont 

érdemes néhány mondatot ejtenem létezéséről, mint a közös szándék 
megnyilvánulási formájáról. Az 1700-as években már találkozunk ezzel a 
tevékenységgel, de nem pontosítható ekkor még teljességgel, hogy mire is 
vonatkozott a „collecta”. Jogosan gondolhatunk a perselyezésre, hiszen ünnepek 
alkalmával találkozunk azzal a pénzgyűjtési szokással, amit mindenképpen 
megkülönböztethetünk a jótékonykodási célból megszervezett „alamizsna” 
gyűjtéstől.  

A perselyezés időszakát illetően két nagy korszakot különböztethetünk 
meg: 

- 1952 előtt csak nagy ünnepeken gyűjtöttek perselypénzt, 
- 1952 után viszont minden istentiszteleti alkalommal.  
A perselypénzekről szólva, 1923-ban, pl. azt állapította meg a 

Vizsgálószék, hogy „ha tíz szerese lenne se volna arányban a résztvevők számával”.195 
1928-ban pedig azt kifogásolta a Főhatóság, hogy megszokott rendszerességgel 
kerekített perselypénze volt az egyházközségnek, mire azt a feleletet adta a lelkész, 
hogy általában a keblitanács ki szokta egészíteni a tört összeget, s emiatt adódott 
azok kereksége. Én pontatlannak vélem a számonkérést, de a magyarázkodást is, 
hiszen nem ezt tapasztalhatjuk az összehasonlításban. 1951-ben az Egyházi 
Képviselő Tanácsi leirat értelmében elhangzott a javaslat, hogy minden 
istentiszteleti alkalomra ki kell helyezni a perselyt. Amennyiben a perselyes 
adományokra figyelünk, érthetővé válik, hogy milyen fontos volt ez a 
kezdeményezés, de ugyanakkor az is tapasztalható, hogy a lelkész sorozatosan a 
perselyezésre buzdította a híveket. Ezt az időszakot Bíró Albert is kihasználta, aki 
javaslatával a perselyezést kívánta előmozdítani, de egyben annak is hangsúlyt 
adott, hogy a begyült pénz javításra használandó. 

Végül pedig még azt szeretném megemlíteni, hogy a perselypénz kezelése 
mindig sok körültekintéssel történt. Ennek bizonyságaképpen tudjuk, hogy a 
„perselyből mennyit vettünk ki a Tks Curator Úr írása a petsét alatt memgutattya 143 - 
80”.196 A későbbiek során, egészen napjainkban is, csak bizottság jelenlétében 
lehetett és lehet felnyitni a perselyt, a jelzett bizottság megszámolja a benne 
található pénzt, majd megfelelő módon elkönyveli, és a pénztáros elviszi további 
megőrzés céljából. Az egyházközség perselyes adakozása volt az egyedüli 
lehetőség, melyet szabadon, minden külső befolyás nélkül gyakorolhattak az 
egyházközségi tagok, s bár nem mondhatók kiemelkedőknek az elért eredmények, 
mégis meglátszik rajtuk az adakozó kedv.  

                                                 
195 - 2. K – 1923. július 10. 
196 - 54. I. 1774 - Perceptum. 
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Perselypénz  Perselypénz 
Év Összeg  Év Összeg 

1774 143 RFt 80 Kr.  1945 15340 Lei 
1828 13 RFt 24 Kr.  1946 164220 Lei 
1901 Pünkösdkor: 3 Kor 80 Fill  1947 313529 Lei 
1905 Karácsonykor: 4 Kor 22 Fill  1948 2797 Lei 
1911 21 Kor 90 Fill  1950 3630 Lei 
1914 16 Kor 52 Fill  1951 32074 Lei 
1915 13 Kor 94 Fill  1952 416 Lei 88 bani 
1919 23 Kor 44 Fill  1955 620 Lei 
1920 118 Kor 63 Fill  1956 1145 Lei 92 bani 
1921 1831 Lei 64 bani  1965 204 Lei 
1922 203 Lei 22 bani  1970 321 Lei 
1925 469 Lei  1980 1597 Lei 10 bani 
1935 819 Lei  1985 2874 Lei 
1939 945 Lei  1990 4500 Lei 
1942 1990 Lei  1995 160525 Lei 
1943 4000 Lei  1997 781398 Lei 
1944 3100 Lei    

19.2 Az adományokról 
E tekintetben sajnálattal kell megállapítanom, hogy 1943 -ig hiányosan 

tudjuk nyomon követni a pénzadományokat, mert az 1. Kötet Aranykönyv is azok 
a veszteségek közé tartozott, melyek a 2. világháború martalékai lettek, és eltűntek 
nyomtalanul. Ennek ellenére azonban mégis összeállítottam egy mozaikot, melyből 
meglátható az egyházközség lelkülete. Úgy, amint a perselybe tett pénz mellé 
kellett egy „darab” lelkület, itt is áll a figyelmeztetés:  

Év Összeg Megjegyzés  Év Összeg Megjegyzés 
1876 ? 227 személy adományozott  1947 2545510 Lei  
1877 ? 21 személy adományozott  1950 540 Lei  
1878 ? 1 személy adományozott  1955 531 Lei  
1880 ? 1 személy adományozott  1960 1391 Lei  
1881 ? 4 személy adományozott  1965 nem volt  
1885 ? 15 személy adományozott ?  1970 nem volt  
1923 720 Lei -  1975 Nincs lezárva  
1925 2050 Lei -  1980 9537 Lei  
1944 4095 Lei -  1985 18960 Lei  
1945 76756 Lei -  1990 12530 Lei  

    1995 10969500 Lei  
    1997 5567000 Lei  
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20 AZ EGYHÁZKÖZSÉG ADÓ- ÉS 
BIZTOSÍTÁSI ÜGYEI 

20.1 Az egyházközség adójával kapcsolatos 
tudnivalók 
Mint az előbbi pénzügyi tevékenységek esetében, úgy itt is nagyon 

pontosan meghatározott keretek között történtek az események. A művelet-sorozat 
azzal kezdődött, hogy az egyházközségnek egyfajta adó-bevallást kellett tennie, 
ami mindenképpen a jövedelem tükörképe kellett volna legyen. A közigazgatás 
fejlődésével rendre megjelentek a nyomtatványok is, melyeket felelősség terhe 
alatt kellett kitölteniük. Nyilvánvaló a legtöbb alkalommal a „tudatos” tévedés, 
hiszen akár az ingatlan, akár a többi vagyon állapotát vesszük szemügyre, 
hamarosan tapasztaljuk a lényeges eltérést. Nincs tudomásom arról, hogy a 
ferdítések miatt származott-e valakinek kellemetlensége, pedig a kommunista 
rendszer adott időszakaiban is lehetett volna ilyenre számítani. Annyi tény, hogy az 
egyházközséget már 1907-ben úgy tartották számon, mint a községben a legtöbb 
adó-fizetőt, melynek köszönhetően képviselőt is küldhetett a községi képviseletbe. 

Az adó bevallása után az egyházközség hamarosan megkapta a befizetendő 
adó összegét. Ez végzésnek is tekinthető, hiszen gyakoriak voltak a meghagyások, 
melyek szerint, amennyiben az egyházközség nem vetette alá magát a végzésnek, 
akkor a gondnok vagyonából is kész volt az állam lefoglalni a feltüntetett összeget. 
Ez az értesítés tulajdonképpen egy jegyzőkönyv volt, melyet 1947-ben „kivetési 
jegyzőkönyvnek” neveztek, viszont megfellebbezhető volt egy törvényes határidőn 
belül. Ezt azonban az egyházközség elkerülte azzal a megoldással, hogy kifizették 
az adó egyik részét, a másikra pedig kérelmet nyújtottak be annak érdekében, hogy 
megkíséreljék annak elengedését. Amennyiben nem sikerült eredményesen 
eljárniuk, akkor a fellebbezés eszközével is élt az egyházközség. Ilyenkor ügyvédet 
fogadott a keblitanács, aki díj ellenében esetenként előnyökhöz juttatta az 
egyházközséget. Persze voltak eredménytelen próbálkozások is, amikor 
mindenképpen ki kellett egyenlíteni a hiányzó összeget. Az adó kifizetését 
általában a keblitanács tudtával a pénztáros vitte véghez, de voltak olyan rendkívüli 
esetek is, amikor, pl. a lelkész 150 kg búzát és 98 kg árpát fizetett az adóba, amit 
visszatérített majd a keblitanács neki.  

Az adó fajtái között előbb az ún. állami adót kell megemlítenem, melyet 
esetenként részletezve, máskor viszont együttesen szerepeltették az egyházközség 
anyagi vonatkozású ügyei között. A részletezésnél kitűnik, hogy épület-adó, 
jövedelmi-adó, vagyon után fizetett adó és késedelmi adó alkotta az egyházközség 
adózási tételeit. Az utolsóval kapcsolatosan az összegekre vonatkozóan nem 
találtam sok árulkodó adatot, csupán megjegyzéseket. Különben a hátralékos adó is 
mindig egy újabb kamattal terhelte az egyházközséget, mely általában abból 
adódott, hogy az egyházközség pénzhiánnyal szenvedett, vagy pedig egy olyan 
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határozat tiltotta meg az adó kifizetését, amit aztán legtöbbször per követett. Nem 
hanyagolták el azt sem, hogy kérelmezzék a késedelmi kamatok elengedését, s volt 
rá alkalom, amikor megkapták a záros határidejű haladékot, máskor pedig az 
azonnali kifizetésre kötelezte az állam az egyházközséget. Találunk néhány 
fellebbezést is, melyek nem jártak kedvező eredménnyel, s így újabb kiadást 
vontak maguk után. A tévedések közé sorolhatjuk, pl. azt az 1883-ban történt 
eseményt, amikor a gondnok és az egyházfik több adót fizettek, mint amennyi elő 
volt írva, s emiatt a különbözetet vissza kellett fizessék az egyházközség 
pénztárába. 

Végül pedig teljes mértékű jó szándékkal még egyszer említsük meg az 
egyházi adózást is, ami sokkal több nehézséget okozott az egyházközségnek, mint 
az állami adó. A próbálkozások, a sok sikertelen kísérletezés arra mutat, hogy a 
Vezetőségben megvolt az akarat a teljesítésre, csak éppen a lelkülettel volt valami 
hiba. Ez a kérdés az egyházközség életében ma is nyitva van, s olyan befejezetlen 
maradt, mint az a jegyzőkönyv, melyet 1922. szeptember 18.-án vettek fel a 
Rendkívüli közgyűlés alkalmával, s melynek határozatában többek között a 
következőket olvashatjuk: „közgyűlésben különböző hangulatot váltott ki az egyházi 
adózást elrendelő körlevél, aminek oka egyfelől a tudatlanság, másfelől az önzés, de van hála 
Istennek olyan is, hogy megértse a helyzetet, fölemelkedett annak magaslatára, de ezek oly 
kevesen vallják, hogy …”. 

20.2 A biztosításokkal kapcsolatos tudnivalók 
1871-ben találjuk az erre vonatkozó első bejegyzést. Az azt megelőző 

időszakról elmondhatom, hogy sokkal 
több olyan épület volt, mely nemcsak 
gyúlékonyabbnak bizonyult, hanem 
veszélyeztette a szomszédokat is. 
Emlékeztetek arra, hogy a „szegények 
házát” éppen emiatt bontották le és 
tűntették el. 

Fontos tudni azt is, hogy az 
egyházközség mit akart biztosítani, mi 

volt, amit a legjobban féltett, vagy mi volt az, ami a legjobban ki volt téve a 
veszélynek? Mindenek előtt az épületekre kötöttek biztosítást, de csakis a 
közgyűlés megelőző jóváhagyása mellett. Érdekes a felfogás, hiszen 1871-ben az 
épületeket „egytől-egyig” biztosították, kivéve a templomot, s azt azért nem, mert 
bíztak a gondviselésben és abban, hogy Isten megőrzi épségben azt. Nincs pontos 
adatom arra vonatkozóan, hogy mikor kötötték meg az első biztosítást a 
templomra, de annyi bizonyos, hogy még 1872-ben nem volt biztosítva. 

1923-ban az EKT javaslatára beindult az egyházközségi birtokok 
biztosítása abban a reményben, hogy az majd meg fogja menteni a „rekvirálástól”. A 
biztosítás megkötéséről, avagy elhalasztásáról sem tudok többet mondani, viszont a 
rekvirálás megtörtént. A biztosítások megkötésének időtartamával kapcsolatosan 
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tudom, hogy egy-egy évre szóltak, hiszen a megújítások is emellett 
bizonyítanak.Az egyházközség életében az első biztosító az Erdélyi Biztosító 
Intézet volt, majd a Transilvania Biztosító, az Egyházi biztosítás és az ADAS. 
Nincs adatom arra vonatkozóan, hogy valamelyik biztosító egyszer is fizetett volna 
kártérítést, pedig arról tudunk, hogy többször is érte természeti csapás az 
egyházközséget.  

 
 
 
 
 

Kimutatás az épületek biztosításáról 
Év Épületek Érték 

1889 papilak 
istálló 
csűr 
sertésól - r db. 
gabonás 
törökbúzakas 
nyári konyha 
kántori lakás 
istálló-csűr 
kettős sertésól 
gabonás 
nyári konyha 

200 Ft 
80 Ft 
70 Ft 
20 Ft 
50 Ft 
20 Ft 
10 Ft 
180 Ft 
85 Ft 
10 Ft 
50 Ft 
10 Ft 

Összesen: 
785 Ft 

1906 Templom és 
torony 
többi épület 

2000 Korona 
3000 Korona 
Össz. 5000 

Korona 
1925 Összes épület 940000 Lei 
1933 Kulturház 

Templom és 
berendezés 
Kántori lakás 
kántori konyha 
lelkészi lakás 
lelkészi konyha 
istállók 

70000 Lei 
280000 Lei 
40000 Lei 
5000 Lei 
50000 Lei 
5000 Lei 

150000 Lei 
Össz. 600000 

Lei 
1943 Összes épület 1435000 Lei 
1948 Templom 

Teplomi 
berendezés 
kulturház 
kántori lakás 
lelkészi lakás 
istálló-csűr 

200000 Lei 
200000 Lei 
100000 Lei 
100000 Lei 
50000 Lei 
200000 Lei 

Össz. 850000 
Lei 

1954 Templom és 
torony 
Templomi 
berendezés 
kulturház 
kántori lakás 
lelkészi lakás 
istálló-csűr-
gabonás 

20000 Lei 
30000 Lei 
10000 Lei 
10000 Lei 
10000 Lei 
20000 Lei 

Össz. 100000 
Lei 

1962 Az épületek 130000 Lei 
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21 A TARTOZÁSOK ÉS AZOKKAL 
KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

21.1 Az egyházközség adósságai 
Szoros összefüggésbe kell állítanunk az akadozó pénzügyi helyzetet és az 

egyházközség többféle adósságát. Nem olyan gyakori és nem is olyan szerteágazó 
az egyházközség adóssága, mint a magánszemélyek esetében, de így is legalább 5 
fajtájáról kell említést tennem: 

1. Legtöbb alkalommal, az adóval kapcsolatosan került olyan helyzetbe az 
egyházközség, amikor hátralékokat jegyeztek fel számlájára, viszont arra is volt 
példa, hogy éppen az adóhivatal tartott vissza bizonyos pénzösszegeket (1874). 
1888-ban éppen akkor érte felszólítás az egyházközséget, amikor „az eklésiának 
jelenben egy krajcárja sincsen” 197. Nem szabad megtévesszen a kijelentés, hiszen a 
meglevő alapokból lehetett volna kölcsönözni, hogy kifizessék a 151 Ft 48 Kr.-t, 
de szigorúan megtiltotta az érvényben levő egyházközségi határozat. Így hát csak 
az a megoldás maradt, hogy begyűjtötték az egyházközség adósainak kamatait. 
Látszik tehát, hogy a láncszemek miként kapcsolódtak egymásba. 

2. A kölcsönök, valamint azok kamatainak visszafizetése is komoly gondot 
okozott az egyházközségnek. A kölcsönöket mindig egy előre megfontolt tervvel 
az egyházközség előmenetele érdekében vették fel, s ennek következtében 
elmondhatom, hogy alig találtam olyan nagyobb méretű építést, vagy javítást, 
melyre ne kért volna kölcsönt az egyházközség. Természetesen a kölcsönöket a 
megfelelő kamattal visszaadták, viszont többször is komoly erőfeszítésbe került. A 
legelső nagyobb kölcsönt 1856-ban vette fel az egyházközség (2100 FT-ot), majd 
1878-ban a Faragó-féle birtok megvásárlásakor. A föld- és erdővagyon 
megszűnése után csak akkora adósságot szerezhetett magának az egyházközség, 
mint pl. 1995-ben, amit vissza is adhatott a hívek jóvoltából.  

3. A díjak, fizetések, járandóságok kifizetésében is gyakori a mulasztás. 
Akár a járási főszolgabíró, akár pedig valaki a belső emberek közül többször is 
került olyan helyzetbe, hogy ki kellett követelnie a díját. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy az egész egyházközség rossz fizetőnek bizonyult, hanem az adott lehetőségek 
olyan szigorú határokat szabtak a kifizetéseknek, melyek lehetetlenné tették a 
szükséges díjak időbeni rendezését. Ha nem létezett volna a láncolat, melynek ez is 
egy szeme volt, akkor bizonyára hallgathatnék, hiszen akkor valamennyi 
alkalmazottnak, de mindenkinek, akit valamilyen tevékenységéért meg kellett 
fizetni a szerződésekben foglaltak szerint, időben megadta volna az egyházközség 
járandóságát. Amennyiben sokszor gátat vetett az egyesek makacssága, akkor 
bizonyára többször is kellett vállalniuk a hatóságok előtt is a felelősséget. Nem 
szabad senkinek arra gondolnia, hogy merészen és mélyen nyúlt bele az 
egyházközség Vezetősége az egyházközségi ládába, amikor bonyolította a 

                                                 
197 - 7. KJK – 1888. február 24. 
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kifizetéseket. Adott, de mindenkinek csak annyit, vagy valamivel kevesebbet, mint, 
amennyi járt. Miután pedig meggyőződött az elvégzett munka kifogástalanságáról, 
akkor lehetőség szerint kifizette a megmaradt részt is. 

Az egyházközség adósságai sorában kell megemlítenem a másik kétfajta 
tartozást, melyek nem írhatók az adósságokkal kapcsolatos események közé. 

-1. A pertartozások is elég gyakoriak voltak az egyházközség életében. A 
Vezetőség, főleg a 19. században rengeteg pert folytatott. Voltak olyan esetek, 
melyeket egyetlen tárgyaláson elintézettnek nyilvánítottak, de találkoztunk már 
olyannal is, mint pl. az 1905. évi templomjavítást követővel, mely akár évekig is 
eltartott. Nem lehet itt sem egyértelműen elmondanom, hogy az egyházközség 
többnyire megnyerte a pereket, viszont volt olyan alkalom is, amikor még a 
legjobb ügyvéd sem tudott segíteni a helyzeten. Nem lehet felelőtlenséggel sem 
vádaskodnunk a korabeli Vezetőséget illetően, hiszen minden alkalommal ott 
motoszkált - ha nem is látszott - az egyházközség érdekét védő jó szándék. 

A pertartozások nem csak akkor jelentkeztek, amikor egy pert elveszített az 
egyházközség, hanem akkor is, amikor megnyerte. Elég furcsa a fenti esemény, s 
sajnálattal kell mondanom, hogy a sok pereskedés ellenére még sincs egyetlen 
beható, ilyen irányú tudósítás sem a jegyzőkönyvek lapjain. Az elveszített perek 
száma magasabbra tehető, mint a megnyerteké, amiből könnyű levonnunk a 
következtetést: több volt az ilyen természetű adósság is. Kevesebb alkalommal 
találunk olyan esetet, amikor megkísérelte a Vezetőség a fizetés megtagadását, 
viszont előbb-utóbb mindenképpen eleget tettek a felszólításnak, hogy ne sodorják 
bele még nagyobb kiadásba az egyházközséget.  

- 2. Az egyházi vonatkozású tartozások alatt elsősorban az egyházi adót, az 
egyházfenntartást, vagy később a köri díjat kell értenünk. Ezekkel a kérdésekkel 
azonban már foglalkoztam, s így nem akarom megismételni magam.  

21.2 Az egyházközségi tagok tartozásai 198 
Az egyházközség levéltárában található feljegyzésekben kétféleképpen 

találkozunk a hívek tartozásával: hátralék és adósság. Adott esetben nagyon nehéz 
megállapítani, - ha nincs eléggé körül írva az esemény -, hogy milyen tartozással is 
állunk szemben. Már most le kell szegeznem, hogy a hátralék mindig valamilyen 
összegre vonatkozott, ami akár azonos lehet az adósság kifejezésben foglaltakkal 
is. Amennyiben pontosítom a kifejezéseket, akkor el kell mondanom, hogy a 
hátralék alatt a bérlések utáni kifizetés késését, az adósság alatt pedig valamilyen 
hitelvásár, vagy éppen kölcsön nyomán származott tartozást értettek. Ennek 
tudatában tehát az államosításig akár a földbérlés összegét, akár pedig a 
kölcsönkért pénz vissza nem fizetését, adósságnak nevezem. Az egyházi adózás, de 
főleg az egyházfenntartás bevezetése után a hátralék kifejezést egyértelműen az 

                                                 
198 1946. után nem találtam valósághű adóssági bejegyzéseket. 1980-ban ismét megjelentek az adósok 
névsorai, hiszen azt a lelkészi lakás építése megkövetelte. 
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időben be nem fizetett egyházfenntartói kirovásra használták. Ebben a fejezetben 
azonban erről már nem kell beszélnem. 

1738-ban már elénk tárulkozik az adósok képe. A jelzett évben csak 
egyetlen határozat található, miszerint „Valakik az Betsűletes Ecclesiának An 1736-1737 
adósok lévén summa pénzzel /tartozik minden ftok után 12 /... esztendőnként, ti. arra az két 
esztendőre /... minden forint után tartoznak három három kupa musttal az creditorok, az 
Betsűletes Ecclesiának”.199 Itt tehát nemcsak azt tapasztaljuk, hogy kölcsönzésről volt 
szó, hanem azt is, hogy kamatot kellett fizetniük az adósoknak. E század végéről 
tudjuk, hogy a gondnok kötelessége volt eljárni az adósoknál, hogy begyűjtse a 
régebbről származó adósságokat. Amennyire természetesnek vették az adott 
időszakban, hogy ismerték az adósokat, éppen annyira megnehezedik a dolgunk, 
amikor az adósságok összegéről, vagy a tartozó személyekről érdeklődünk. 

Az egyházközség történetében először 1914-ben találunk összesítést az 
adósságokról, melyeket azelőtt is szigorúan beleszámítottak az összes vagyonba. 
Tagadhatatlan, hogy az 1932. évi püspöki vizitáció „van adósság elég” megjegyzése 
nagyon sok évre alkalmazható, s emiatt bőséges e témakörben mozgó irattári 
anyag. Az adósságokkal kapcsolatos kérdések mindig a kimutatásokkal kezdődtek. 
A régi és az új kötlevelek alapján felújították a névsorokat, melynek az volt a 
lényege, hogy táblázatszerűen feltüntessék az adósok neveit, a tőkét, amivel 
tartoztak, végül pedig a fizetendő kamatot. Az utóbbiak alkalmával nagyon 
odafigyeltek a pontos újraszámításra. Minden más ilyen irányú tevékenység tehát a 
kimutatások elkészítésétől, vagy elhanyagolásától függött. 

Következő lépésben a határozatokat hozta meg a keblitanács, de azt 
megelőzően Bizottságokat alakított. Számbelileg ezek a bizottságok is 
változhattak, s éppen annak megfelelően határozták létszámát, hogy mekkora volt 
az adósok névsora, de függött a behajtandó összegtől is. Nem általánosíthatjuk, 
hogy komolyabban odafigyeltek volna a Bizottság tagjainak páratlan számára, 
hiszen olyan bizottság is volt az egyházközség ilyen vonatkozású tevékenységében, 
mely 5, viszont olyan is szerepelt, mely 12 tagból állt. 

A határozatok mindig három fontos irányba tekintettek; 
-1. amikor engedményeket tettek, 
-2. amikor haladékokat engedélyeztek és 
-3. amikor elrendelték a végrehajtást. A határozatokról szóló fejezetben volt 

ilyen vonatkozású megjegyzésem, viszont itt ki kell emelnem néhányat: - 1877-ben 
csak a keblitanács jóváhagyásával vehetett fel valaki kölcsönt az egyházközségtől. 
Csak 10 %-os kamat megfizetése mellett adott kölcsönt az egyházközség. 

- 1885-ben megtiltották szerződések kötését azokkal a személyekkel, akik 
valamilyen adósságban álltak az egyházközséggel szemben. Amennyiben mégis 
előfordult volna ilyen tévedés, akkor a keblitanácsot terhelte a felelősség. 

- 1932-ben nem választhatták valamilyen tisztségekbe az adósságban 
található egyházközségi tagot. 
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- 1939-ben szigorú határozattal kimondták, hogy a régi bérlőktől akár el is 
vehetik a földet abban az esetben, ha nem tettek eleget fizetési kötelességeiknek. 
Ebben az évben az adósokat eltiltották az árverezéstől, ami nagy felháborodást 
okozott az egyházközségi tagok sorában. 

Az engedmények tekintetében a kérelmezőt meg kellett hallgatniuk, aki 
kérte részleges, vagy teljes adósságának elengedését. 1880-ban a „vizitáció több 
ízben figyelmeztette a Gondnok és presbitériumot” 200, hogy rendezze Balog János 1876-
ból származó adóssági ügyét, de mindez ideig nem történt semmilyen megoldás. 
„Az eklézsia jelen vizsgálószékezés alkalmával zúgolódás között általános elégedetlenségét 
nyilvánította a pénzügyek kezelése tekintetében”.201 A jelzett időben a megnevezett 
atyafi egyházfi volt, akit azzal gyanúsítottak, hogy 100 Ft-ról nem tudott 
elszámolni, és ennek következtében tartozott az egyházközségnek. A vádlott arra 
kérte a keblitanácsot, hogy az ügyét tárják a közgyűlés elé. Végső eredményként 
felmentették a vád alól. 1881-ben azonban beperelték és követelték a 100 Ft 
megfizetését. 

1896-ban Balog Imre és társai haszonbérük elengedését kérték az 
egyházközségtől, viszont az egyházközség a haszonbér 1 / 6-nak elengedését csak 
abban az esetben hagyta jóvá, amennyiben megfelelő időben kifizették a hátra 
maradt részt. Balog Mózesnének 13 Ft tartozása volt és annak kamata, viszont a 
kamat felét elengedte a keblitanács. 1897-ben Csép Gyula 14 Ft és „néhány krajcár” 
adósságának a felét kötvényben szerette volna egy év alatt megfizetni. 8 %-os 
kamat mellett elfogadta a keblitanács, de előre 7 Ft-t be kellett fizetnie. 

A haladékok tekintetében már sokkal bővebb a választék, de sokszor a 
tehetetlenség is előidézte a haladék biztosítását, s nem is annyira a jó szándék, 
vagy a megértés. 1877-ben az adott kölcsönt 3 év alatt kellett visszafizetni 1 /3 
részekként, az utolsó évben pedig a kamatokat is. 1887-ben megváltoztatták az 
intézkedést, mert már nem adott haladékot a keblitanács a részletes visszafizetésre, 
ami miatt többen nem tudták teljesíteni adósságukkal járó kötelezettségüket. A 
földbérlőket általában másodszor is felszólították, s a haladék: 2, 6, 8, 13, 15 nap, 6 
hónap és az „idén” lehetett. 1939-ben a keblitanács kért engedményt az adósok 
számára, hogy december 31.-ig fizethessenek.  

A végrehajtás jelentette a tényleges intézkedés kezdetét. Az egyházközség 
életében ennek 4 formájával találkozhattunk: 

1. Az adósságok felszámolása minden keménység ellenére is a legenyhébb 
fokozatot jelentette, hiszen az adósság megszüntetésére irányult, s nem minden 
esetben foglalta magában a keményebb eljárást. Amikor az egyházfik beszámoltak 
a kinnlevő adósságokról, akkor általában elhatározták a tényleges felhajtást, ami 
inkább a fenyegetést hordozta magában. Az által is igyekeztek felszámolni az 
adósságokat, hogy a Királyi Járásbírósághoz jelentették azokat, akik megtagadták a 
fizetést, hiszen ezzel is kötelességeikre figyelmeztették az adósokat. Ezzel 
párhuzamosan keblitanácsosokat is elküldtek az adósokhoz, hogy rámutassanak az 
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elkövetkezendő, várható bonyodalmakra. Az elöljárók fokozatosan minden iratot 
beszereztek, hogy az esetlegesen nehezedő helyzetben, ha már „szép szóval” nem 
érhettek el több eredményt, akkor hozzányúlhassanak a keményebb fenyegetés 
eszközeihez. A „minden mód megragadása”, vagy a „még egyszer utoljára”, a 
beperesítést előzte meg. 

A beperesítés az államosításig az egyházfik kötelessége volt. Az első 
törvényszéki tárgyalás után a legtöbb adós vállalta az adóssága kifizetését, hiszen 
mindig volt gondja a Vezetőségnek arra, hogy csakis megfelelő iratok birtokában 
végezze el ezt a lépését. Az egyházközség ügyvédje folytatta az ügyek 
bonyolítását, s általában 30 nap volt a szaladási idő, mialatt megtörtént az 
adósságok kifizetése is. 20 Ft alatti összegek esetében nem peresítették be az 
adósokat, mert azokat elintézést nyertek vezetőségi szinten. Többször a miatt 
választotta az egyházközség a beperesítés útját, mert a Vizsgálószék szigorúan 
meghagyta az adósságok felszámolását, és különben is nem láttak erre más 
lehetőséget. 

A foglalásról más helyen történt utalás, viszont ebben az esetben sokkal 
keményebb formában találkozunk vele. Az adósságok mennyisége meghatározta a 
foglalásokat, melyek akár árverezéssel is végződhettek. Azt jelentette, hogy 
ügyvédi úton lefoglalta az egyházközség az eladósodott ember ingatlanát, amit el is 
árvereztethetett, hogy kiegyenlítse a szóban levő személy tartozását. A foglalásokat 
a korabeli hatóságokkal karöltve végezték, ami ellen senki sem emelhetett kifogást.  

A kisebb foglalásokról is kell szólnom, viszont a nagyobbak közül 
kiragadtam egy 13 éves eseményt. Pálfi Mózes 55 Ft-tal és annak kamataival 
tartozott az egyházközségnek 1894-ben. Március 17.-én sor került belsőségének 
elárverezésére. A vezetőségi tagok megtudták, hogy mekkora birtoka van az illető 
személynek, és abból mennyi szerepel telekkönyvön. Pontosan nem derül ki, de 
következtethetek arra, hogy nem az egyházközség nyomására következett be az 
árverezés, s bár a tartozás összege nem is olyan túl magas, mégis elég nagy igényt 
támasztott az egyházközség az adóssal szemben. Miután meggyőződtek a 
telekkönyvi helyzetről, leszegezték, hogy az egyházközség részt vehet az 
árverezésen, és mekkora lehet az összeg, amire vásárolhat. Az „illő” összeg fedte az 
egyházközség érdekét, viszont ebből az ügyből vesztesen került ki, mert Pálfi 
Mózes kezeseknek köszönhetően megakadályozta, hogy telke az egyházközség 
kezébe kerüljön. Időközben kiderült az adós csalafintasága, mert azért „ tette kiskorú 
Pálfi Miklós nevére /a szerződést /, hogy terhes adósságait érte jót álló kezesei fizessék 
meg”.202 

A hibázás, de a tévedés lehetőségei is fennálltak, hiszen ilyen csak azzal 
történhet, aki dolgozik. Volt alkalom, amikor olyan személyeket tüntettek fel az 
adósok névsorában, akiknek adóssága már régebbről ki volt fizetve. Két fontos 
tényező került napvilágra, amikor 1883-ban elmarasztalták Szőke Lőrincet 86 Ft 
adóssággal, aki már 1878-ból adósa volt az egyházközségnek. 5 évre visszamenően 
tehát pontosan követte az adóst a nyilvántartás, viszont ma úgy tűnik, mintha kissé 
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belepte volna a feledés köde a szóban levő adósságot, amikorra egy olyan nyugta 
került elő 90 Ft-ról, amit az 5 évvel azelőtti egyházfi Balog János állított ki. Nem 
feltételezem, hogy a keblitanács is elfeledte volna az ügyet, hiszen valakinek ki 
kellett egyenlítenie a számlát és azt csakis a hibás tehette. Vagyis a nyugtát kiállító, 
de eltagadó vált új adóssá. 

Ritka alkalomnak számított az egyházközség életében, amikor valaki 
jótékonyan magára vállalta a másik adósságát. Itt azonban nem szimpátia kérdése 
merül fel, hanem vagy rokonsági szálak, vagy bizonyos előnyök voltak a mozgatói 
ezeknek a cselekedeteknek. Ezt a kérdést érinti a foglalások következtében 
árverezésre előkészített belsőség megmentésének ténye is, amikor az egyik vásárló 
törlesztette az adós tartozását. 

Egyedülálló esemény a Posoni Kálmáné, aki zsidó származású volt és 
bérelte több éven át az iskolai épület egyik termét. Ő 60 Ft tartozásával „Oláh 
Országba” költözött, s az itthon maradt kezesei egyelőre „takargatják” az ügyet, ami 
miatt nem is sikerült a végére járni. 

Az alapokkal szembeni adósságok képezték az utolsó kérdéskört. Ezek 
fontossága a szerint növekedett, vagy csökkent, hogy milyen időszakban élte az 
egyházközség életét, s akkor éppen melyik alap megteremtése volt a fontosabb. Az 
alapokkal szembeni adósokkal is hasonlóan cselekedett az egyházközség, s akár a 
megváltozott társadalmi viszonyok (1948) után is megőrizte a temetőalap azt a 
formáját, melyben akár még ma is tapasztalható a mulasztókkal szembeni eljárások 
következménye. 

Mára már elavultak a régi bírósági eljárások, s helyüket a modernebb 
időszakok jog-orvosló intézkedései vették át. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
megcsorbult volna az eredeti 
határozatok egyházközséget 
védő szándéka, hiszen ma is 
állást kell foglalnia az 
adósokkal szemben, s míg 
fizetési kötelességeiknek nem 
tesznek eleget, addig nem 
támaszthatnak az 
egyházközséggel szemben 
semmiféle igényt. 

E történeti 
visszatekintő utolsó táblázatában közlök egy kimutatást, melyben 1914-től 
megtaláljuk az adósságokat. Ismételten hangsúlyozom, hogy az ezt megelőző 
időszakban az adósságokat kötleveleken tartották nyilván, melyekről a keblitanács 
felkérésére a számadó egyházfik tettek előterjesztést. A névsorok elég hiányosak, 
de az adósságok összegei is, s emiatt esetleg csak félrevezető összegeket 
közölhettem volna, melyek távol állnak közzétételükkel kapcsolatos 
elképzelésemtől. A vagyonösszesítésben szereplő adatok megbízhatóak, viszont 
ezek csak a már jelzett esztendőtől váltak kimutathatókká:  

 

Kimutatás 
az egyházközségi tagok tartozásairól 

Év Összes tartozás  Év Összes tartozás 
1914 46 Kor 3 Fill    
(1900) (91 Kor 27 Fill)  1935 21351 Lei 
1920 491 Kor 54 Fill  1940 28299Lei 
1921 281 Lei  1944 58172 Lei 
1927 19937 Lei  1945 76312 Lei 
1932 49647 Lei  1946 3287 Lei 
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22 FONTOS HATÁRKÖVEK AZ 
EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉBEN 

1568 Az egyházközség alapítási évét Uzoni Fosztó István szerint 1568-ra 
tehetjük, viszont az első unitárius lelkészt 1583-ban találjuk hivatalában. 

1583 Kövér Tamást, Uzoni Fosztó István úgy említi, aki az „első bágyoni 
unitárius pap”.  

 
1603 „Amikor Básta 1603-ban tűzzel-vassal az országot elpusztította, a 

harangokat olyan mélyen elásták a földbe, hogy azután hiába keresték, mert 
nem találták meg” 

1604 Kerek pohárat 1604-ben Gál József adományozta. 
1643 Bizonyíthatóan az egyházközség első kántora Máttyás P. Hermány 
1668 A templom egyik részét 1668-ban építették, illetve toldották a másik mellé, 

mert ugyanabban az évben „templom-takarításról” van feljegyzés. 
1672 A toronyépítéssel kapcsolatosan Uzoni Fosztó István megjegyezte, hogy 

Fejér Márton és Simonfi János egyházfik idejében történt. 
1677 Az egyházközségben tartott zsinatok (1677, 1697, 1723, 1752, 1827) 
 
1700 Az 1700-as években már találkozunk a perselyes gyűjtéssel. 
1704 Az első nagy kanna adományozásának ideje. 
1711 A lelkészi lakásnak 1773-ig nem volt kamrája. 
 

1716 Az egyházközség magyar elnevezésével 1716-ban találkozunk először: 
Betsületes Unit. Ecclesia, majd 1838. június 24.-én Bágyoni Nemes vitézlő 
Unitárius Szent Ekklésia néven szerepel. 

1716 A Számadások a legjobban nyomon követhetők. Két időszak 
különböztethető meg: 1716-1752-ig; 1752- napjainkig 

 
1721 „Sigismund de Vagyas” az első gondnok az iratok szerint 
1732 A régi templomnak kezdetben nem volt cinterme. Uzoni Fosztó István 

tudósít, hogy a „templom ajtaja előtt való pitvar” Ajtai Kovács Jakab 
lelkész idejében épült. 

1735 Ajtai Kovács Jakab síremléke a cinteremben volt elhelyezve 
1738 Már elénk tárulkozik az adósok képe. 
1740 Az 1740-es évektől biztos adataink vannak a közgyűlés tartására 

vonatkozóan 
 
1741 Végre találkozunk a rég várt első erkölcsi témával, ami elsősorban a 

gyűlések megszervezésére vonatkozott. 
1741 Addig senki nem vághat fát az erdőn, míg a megvásárolt fa árát le nem tette 

az egyházközség pénztárába. 
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1755 Balogh Mihályt a cinteremben temették el. 
1761 Amikor a „cséplők a búzát felhozták a torony alá”, a megszomjazott 

embereknek bort adtak inni. 
1764 Bágyon életében egyedülállóan sorsforduló év volt, mikor Bukow 

kegyetlenkedéseinek hatására Aranyosszék felső körzetében egyedül 
Bágyonban sikerült megszervezni a székely határőrséget 

1768 130 családapát „a hazai nemzetiségű katonaság közé, a nemes 
huszárezredbe” soroztak be. 

1774 Ekkor találjuk az első adatot arra vonatkozóan, hogy csillagot helyeztek a 
torony tetejére. 

1787 A sógorházasság kérdésével, egyetlen alkalommal találkoztam. 
1789 Eddig a temetéseket nyitott koporsó mellett végezték. 
1790 Nem zárkózott el az egyetemes szándékú segélyezésektől az egyházközség. 
 
1792 Létrejön az Orgona alap.  
1792 A segítőkészség komoly megnyilvánulását láthatjuk a kollégiumok felé is 
 

1793 Az első ilyen segélyezéssel 1793-ban találkozunk, amikor „nyomorék 
Katinak” 7 pénzt adott az egyházközség. 

1795 A honoráriumot és az étkeztetést az egyházközség pénztárából fedezik. 
 
1799 1799-ben beküldött alamizsnagyűjtésben már felfedezhető, hogy 

közadakozásból hozták létre az egyházközségi tagok. 
1799 Kutat ástak a lelkészi telken 21 MFt 48 Kr.-ért, amikor egy vödör bor ára 1 

MFt 12 pénz volt. 
 
1800 Kedvelt szokás, hogy minden szerződéskötés, munkavégzés után egy-egy 

áldomás megpecsételte a jól végzett munkát. 
1800 Az 1800-as évek vége fele 50 %-os kamatot alkalmaztak az adósokkal 

szemben 
 

1802 A lakás 182 évig nyújtott menedéket és otthont a lelkészi családoknak. 
1805 A vasárnapi iskola már működött az egyházközségben. 
1809 1809-ben épült a ma is álló templom. 
 
1810 A mostani templom bútorzatának elkészülésével (1810.) megtörtént az első 

padrendezés. 
1810 A portikus, de az 1810-ben befejezett kőfal is zsindelytetőt kapott. 
 
1811 Ettól kezdve feljegyezték a gyűlésben jelenlévő tanácstagokat. 
1811 Beszélhetünk a bágyoni presbitériumról, melyet 1853-tól „Kebli 

Presbiteriumnak”, „Kebli Egyházi Tanácsnak”, 1901. augusztus 4-től pedig 
keblitanácsnak neveztek. A tagokat presbitereknek, 1902.-től pedig 
keblitanácsosoknak. 
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1811 Eladták a régi csűrt a lelkészi telken, és egy újat építettek, melynek szalma 
tetőzete volt. 

1811 A magyar nyelvű jegyzőkönyvek kezdődnek. 
 

1812 A padrendezéskor elsőbbséget az elfoglalt hivatal jelentette. 
1814 A Balogh névben megjelent a „h” betű. 
1815 Ifj. Kozma Mihály A bágyoni köztemetőbe temették, ahol a sírköve 1895-

ben még állt. Mára már sajnos a többi sírkővel együtt az övét is 
beleépítették a később épült magánházak alapjaiba. 

 

1817 Az első orgona felszerelésének kezdete.  
1817 Több olyan személy is van Bágyonban, akik „gyanús életet élnek”. 

(Törvénytelen házasság) 
1817 Visolai István az első nyilvántartott harangozó. 
1817 A „cselédes gazdák és gazdasszonyok” 223, valamint az ezekhez tartozó 

lelkek 529, alkották az egyházközség 752 főből álló lélekszámát. 
1817 A templom szomszédságában volt az egyházközség tulajdonában egy 

szalmával födött sövény ház, melynek két ajtaja volt. Egy bekerítetlen 
telken állt ez a ház. 

1817 Az egyházközségnek zálog-szőlősei voltak. A „Szemerében” volt egy 
szőlőse, ami 1818-ban a Vas István tulajdonát képezte, de hogy „mitsoda 
uton ment által” az ő birtokába, azt senki sem tudta. 

1817 A püspöki vizitáció felszólította az egyházközséget, hogy leltározzák fel az 
ingóságokat. 

 
1819 A lelkészi telek körül új deszkakerítéseket készítettek. 
 
1821 Az első orgona beszerelése. 
1821 Az 1821-1822-ben álló kántori lakásról csak annyit tudunk, hogy zsindely 

teteje volt, amiből már abban az időben egy szoba a Classis céljára volt 
fenntartva. 

 
1827 Az 5. és egyben utolsó zsinat az egyházközségben. 
1827 A „titkos szegények” megsegítésére kiutalt 5 Krajcár. 
 
1828 Az első, keresztelési szertartásra vonatkozó írásos bizonyíték. 
 
1829 A megüresedett keblitanácsosi helyet önkiegészítés útján töltötték be. 
1829 A gyenge templomlátogatás az egyházközség „szegénységi bizonyítványa”. 
1829 A keblitanács száma 19 fő, kik közül 2 egyházfi és egy a jegyző. 1872-ben 

a keblitanácsnak csak 12 tagja volt, s a vizsgálószéki meghagyás 
értelmében 10 lélekkel emelni kellett ezt a számot. 1873-ban magasabbra 
tették a keblitanácsosok számát, mint 24, amennyi a főtanácsi rendelet 
értelmében kötelező volt, s emiatt csökkenteni kellett. 1903-ban 27 tagra 
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bővítették a létszámot, de 1905-ben ismét 24-re csökkentették. 1924-ben 
28, 1929-ben 30 volt a taglétszám. 

1829 Első jegyző Boncza Gábor, aki a 19 tagú keblitanács egyik tagja volt. 
1829 Az 1829-ben indult fegyelmezések sora (1935-ben véget ért). 
 

1831 Az úrvacsorára vonatokozó első írásos adatunk. 
1831 1831-ben éppen járvány miatti statárium akadályozta a keblitanácsot, hogy 

megtartsa a gyűléseit. 
 

1833 A megkeresztelteknek a pontos nevét, a születés és megkeresztelés pontos 
idejét is beírták az anyakönyvekbe.. 

1833 1833-ban a tornyot egy emelettel megemelték, és bádoggal födték. 
 
1834 Azokat a személyeket, akik nem éltek rendszeresen úrvacsorával, a 

„szokott halotti tisztesség nélkül” temessék el. 
 
1835 Az 1835-ben létező iskolai célt szolgáló épület. 
 

1837 A vallásoktatás közösen (fiúk-leányok) folyt, de már észrevehető a 
hangsúly, amit a felügyeletre helyeztek.  

1837 20. Barabás Mózes 1826-1837 
Barabás Mózes lelkész nyugdíjazása után Bágyonban halt meg. 

1837 Jenei Mihály és Fejér Márton. Ez az a két egyházfi, akiknek a nevéhez 
hozzá fűzhetjük az első, hiteles, egyházfival kapcsolatos bonyodalmat. 
1837. november 15.-én 

1837 A gabonás alá talpfát raktak. Ebben a gabonásban az egyházközségnek 100 
vékás szuszékja volt. 

 

1839 A „Béldy” Alapítvány. Ez az Alapítvány a szokástól eltérően különös 
módon látott napvilágot 1839-ben. 

 

1840 Halotti bizonyítványt állítottak ki a lelkészek. 
 
1840 Az egyházközség lélekszáma a kercsedi szórvánnyal 1017 lélek volt. 
 

1841 Különösen az asszonyok feledkeznek meg a templomi „illendőségekről”, s 
gyakran okoznak botránkozást. 

 

1843 1843-ban már tervbe vették egy új harang öntését.  
1843 Harangalap léátrehozása. 
 

1847 Előző év karácsony 3. napján tartották az egyházközségi választásokat.  
 

1849 1849-ben a belső emberek fizetése nem volt megfelelő, s a miatt 
„kiróvatal” útján is igyekeztek fedezni azt 

1849 A borkepe létezéséről a legelső adatunk. 
 
1851 Az elnökléssel kapcsolatosan a gondnok neve mellett csak 1851 után 

találjuk a lelkészét. 
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1852 1852-ben arra kötelezték az ifjúságot, hogy csak megkonfirmálás után 

részesülhet úrvacsorában. 
1852 Nagyhét alkalmával reggel és este a nagy harang kell szóljon. 
1852 Aki nem volt egyházfi, az nem lehet keblitanácsos. 
1852 Nős férfi 203, férjes asszony 203, nőtlen 3, férjetlen asszony 2, özvegy 14, 

fiú 200, leány 250, összesen 875 lélek volt.  
 
1853 -tól „Kebli Presbiteriumnak” hívták a keblitanácsot. 
1853 Az árvák segélyezésének első példája. 
 

1854 6. Csegezi Tamás 1838-1854; Csegezi Tamás fia volt a későbbi Csegezi 
Mihály járásbíró és köri felügyelő gondnok. 

 

1855 Számadási adatokkal találkozunk a jegyzőkönyvekben 
1855 Szőke Márton 5 öles kukorica kast készített 70 RFt-ért. 
 

1857 Bevett szokássá vált, hogy megörökítették a pénzügyi beszámolást a 
jegyzőkönyvekben is. 

1857 A Gecse patakára hidat készítettek. 
 

1858 Első esetben okozott gondot az úrvacsorai jegyek hiánya. 
1858 A halottakat a templomban ravatalozták fel, vagy legalábbis onnan történt a 

temetés. 
1858 1858-ig a templomhoz nem vezetett lépcső. 
 

1861 21. Ferenczi Máté 1837-1861; nyomorúságos körülmények között halt meg 
Bágyonban.  

1861 Minden tanuló tanításáért egy vödör bor, vagy must járt a kántornak, azután 
pedig egy tanuló tanításáért 1/3 Kr.-t fizetett az egyházközség. 

 

1864 Az „államkölcsön-kötvény alap” létrejötte. Január 13.-án adományozták az 
egyházközségnek az unitárius birtokosok. 

 
1867 Az erdőbíró személyéről olvashatunk. 
 

1868 Szerették volna gyakorlatba léptetni a kétévenkénti konfirmálást. 
1868 Összeírták az egyházközség ingatlan javait.  
 

1869 Szabályozták, hogy, amikor férjhez ment egy leány, akkor a férje 
családjának a padjába kellett ülnie, ha pedig a férj származott ide más 
vidékről, akkor a férfi a feleség családi padját örökölte. 

 
1869 Az 1869-ben újjáépített lakás eredetileg 3 szobás volt, melyeknek 

alapterülete 105 négyzetméter volt. 
1869 Az egyházközségnek volt egy ún. Classisa, melyben az iskolával 

párhuzamosan folyt a tanítás.  
1869 A 19. század második iskolája. 
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1870 Megjelennek a pénztárosok nevei 
1870 Bágyon összlakossága 1567. Férfi 784; nő 783, melyből unitárius 1080, ref 

179, r. kat. 10, g. kat. 298 lélek. Magyar nemzetiségű 1269 és 298 román 
lakta 3 templommal a falut. 

1870 Első pénztáros: Csép F Márton 1870-1880 (először) 1899-1904 
(másodikszor). 

1870 A jelzett évig a pénzügyek kezelése teljes mértékben az egyházfik feladata 
volt 

 
1870 A „kepemegváltási alap” az egyházközség legeredményesebb alapja. 
 

1871 Első biztosítási bejegyzés. 
 

1872 1872-1911 - ig elvitte a Kövendi Néptanács az Anyakönyveket. 
1872 A „Zeyk” Alapítvány látott napvilágot. 
 

1873 A megüresedett keblitanácsosi helyet választás útján töltötték be 3 évre. 
1873 Kormányrendelet nyomán a keblitanács megválasztotta a Iskolaszéket. 
1873 A keblitanácsi tagok felesketéséről előbb nem olvashatunk. 1883-tól bevett 

gyakorlattá emelkedett. 
 

1875 „a Presbitériumba első ízben vérrokonok apa fiával, testvér testvérével 
ülhetnek-e széket?” 

1875 Kőkerítés Építés 
1875 Az első Rendkívüli gyűlés jegyzőkönyvét olvashatjuk. 
 

1876 - A fiatal legények a hátulsó karba üljenek, a leányok pedig a templom dél-
keleti részébe a 6., 7. és 8. sorokba. 

1876 A megválasztott egyházfi „az ideje alatt, ha magát jól viseli, a következő 
három évekre Presbitereknek tekintetnek” 

 

1877 -től az egyházközség nem tart fenn tanítói állást. 
1877 A vallásoktatást lehetőség szerint még unitárius felekezetű tanító végezte.  
 
1877 1877-ben felépült a községi iskola. 
 

1878 -tól szükségesnek találták egy harangozóra vonatkozó alapszabály 
elkészítését 

 

1879 1879 -ben végérvényesen megszűnt a felekezeti iskolánk 
1879 A Keblitanácsban kettős elnökséget kellett alkalmazni: a lelkész és a 

gondnok személyében. 
1879 Ebben az esztendőben a vizsgálószék alkalmával 20 veder bor fogyott el.  
1879 Végérvényesen megszűnt a felekezeti iskolánk. 
 

1880 Fodor András kántor éppen az átmenetet jelentette bágyoni viszonylatban a 
mester és a kántortanító között. 

 
1880 A pénztárnapló kötelező felállítása 
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1881 Az utolsó, nagyobb méretű padrendezés. 
1881 Barra József gondnoksága idején létrehozták a kepemegváltási alapot. 
1881 Először találkozunk a jegyzőkönyv mai is gyakorlatban levő vezetésével. 
 

1882 Felfüggesztették a légátumok gyűjtését, mert nem jött légátus. 
1882 1225 lélek volt és nincsen részletezve a megoszlás. 
 

1883 Ez után a legátus mindig a lelkésznél lesz elszállásolva. 
 

1884 A törvénytelen házasságok száma csak egyre szaporodik 
1884 -től 100 Ft volt a borkepe értéke. 
 

1885 1885-ben minden földterület végére 3-3 követ állítottak 
 

1886 Életbe léptették az ún. üzemterv szerinti erdő-vágást. 
1886 A jegyzőkönyvek számozásával találkozunk. 
 

1887 3. Pálfi Máté pénztárosságának idejére esett az államkölcsön kamatjának 
visszatartása. 

 

1888 -ban sikerült az egyházközség régi álma: létrehozták a kepemegváltási 
alapot 

 

1889 A vallásoktatást a lelkész felügyelete mellett az oskolamester végezte. 
 

1890 - „az ifjak legalább Confirmatiora Innepek előtt jelenjenek meg és Uri 
Vacsora vételre addig ne bocsáttassék, míg bé nem tanulja, hogy az mire 
való”. 

1890 Ellentétbe kerültünk a reformátusokkal 
 

 
1891 A Fegyelmi Bíróság volt a bizottságok közt az első, melyet létre hoztak az 

egyházközségben. 
 

1892 Megengedték az egyházfinak, hogy a lelkész után járjon a kancsóval, s ez 
által megkíméljék a lelkészt a fölösleges fáradozástól. 

 

1893 A „presbitérium nagyon is akarja, hogy az unitárius kántor, mint régebben, 
most is a községi, vagy esetleg állami iskolánál egyik tanító legyen, és igen 
szégyellné, hogy az 1800 lélekből álló községben, melyből 1300 unitárius, 
ne az unitárius kántor lenne az egyik tanító”. 

1893 Vissza akarták állítani a régi rendet, vagyis közmunkával műveltetni a 
földeket, viszont ez csak részben sikerült. 

1893 Harangalap létrehozása. 
 

1894 től a Classisban tartották a tanácskozásokat. 
 

1895 Az egyház, illetve az egyházközség hatáskörébe tartozott a családi 
viszályok rendezése.  

1895 1895. december 31.-én, a honfoglalás második ezredévébe lépett, s ezt a 
ritka alkalmat méltóképpen kellett megünnepelni a bágyoni gyülekezetben 
is. 

1895 Az 1895. évi tagosítás előtti esztendőben a csoportosított munkaerővel 
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történő megművelés mellett döntöttek. 
1895 1895-ig a Kövendi Egyházközséggel semmi konfliktusa nem volt a 

bágyoniaknak, de akkor éppen az erdőhatár miatt kerültek nézeteltérések, s 
az ügy súlyosságára utal, hogy csak egy év múlva sikerült a megállapodás. 

 

1896 - Ha valaki úrvacsorát akar adni az atyafiak közül, akkor azt időben be kell 
jelenteni a lelkésznél. Senkit sem akarnak elzárni a kegyes ajándékozástól. 

1896 A „millenniumi alap” közel 33 évi létezést tud magáénak ez az alap.  
 

1897 A község képviseletében is mindig helyet tartottak fenn az egyházközség 
képviselőinek. 

1897 óta létezik „kanonika porció” . 
 

1899 Az egyházközség legmagasabb lélekszáma 1381 lélek volt, 1997-ben 492 
lelket jegyeztek. 

1899 A vallásórákat a lelkész tartotta, s olyan esetekben, amikor akadályoztatva 
volt, helyettesíthette a kántor. 

 
1899 A „Közgazdasági alap” látott napvilágot az alap és pontossággal követni 

lehet évenkénti alakulását. 
 
1900 Elrendelte a keblitanács egy Családkönyv elkészítését 
 

1901 augusztus 4-től Keblitanács. 
1901 1901-ben volt egy szőlőse a „Cserében” az egyházközségnek, amiért 

haszonbért fizetett „Balogh M.”. - 1928-ban az egyházközség egy 
szántóterületet és egy belsőséget adott el annak érdekében, hogy szőlőst 
vásároljon a belső emberek részére. 

 

1902 A tagokat keblitanácsosoknak.nevezik 
 

1903 Az egyleti élet első megalakult formájával 1903-ban, és éppen az ifjúsági 
csoportban találkozunk. 

 

1905 Az egyleti élet idejéből tudjuk, hogy az egyházközségben, 1905-ben 
dalárda működött. 

1905 1905-ben a templom legnagyobb méretű javítását végezték. Az 1905. évi 
templomjavítás összköltsége 5476 Korona 31 fillér volt, amihez hozzá kell 
adni 1130 Korona 48 fillért. Összesen tehát 6606 Korona 79 Fillér. 

1905 szeptember 3.-án Orgona alap létesült. 
 

 
1906 Próbálkozott a keblitanács azzal a megoldással, hogy összevonja a 

pénztárosi és egyházfi tisztséget, de nem sikerült. 
1906 májusában megérkezett az orgona, fel is szerelték. 
 

1907 A lelkész már régebbi idő óta adományozta a konfirmációra az úrvacsorai 
jegyeket. 
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1907 Az egyházközség a legtöbb adó-fizető, melynek köszönhetően képviselőt 
küldhetett a községi képviseletbe. 

 

1908 1908-ban az egyházközség magtára 4 „hambárban” kapott helyet, melyeket 
1965-ben a lelkészre bíztak, majd eladtak 1979-ben Csegezi Mihály 
gondnoksága idején, mert akkor senki sem álmodott arról, hogy az 
egyházközségnek még egyszer magtárra lehet szüksége! 

 

1910 „újonnan alakult unitárius nők szövetsége” 
1911 23. Csegezy László a kinevezést, mint a falu szülötte vehette át. 68 éven át 

szolgálta egyházát, amiből 47 évet Bágyonnak szentelt.  
 

1912 március 31-én kezdetét vette az egyházközségben a Népiskolai Oktatás. 
1912 Az állami-elemi iskola ellenőrző szerve az Iskola Gondnokság lett 
1912 Történelemszerű változás ment végbe, ugyanis a pénztárnapló vezetését is 

a lelkészre bízták. 
1912 A légátumok gyűjtése egy egészen szokatlan módon történt. Az ünnepet 

megelőző időszakban elvégezték a gyűjtést. 
1912 Jelenben, az egyházközség tulajdonában, 1912-ben keltezésezett 

Anyakönyvek találhatók 
1912 Határkő a pénztárnapló használatát illetően 
1912 -ig szekérben mérték a belső embereknek szánt famennyiséget, majd az 

„ölet” használták. 
 

1913 Az ifjúsági egylet tovább folytatta tevékenységét, de megalakult a „Dávid 
Ferenc olvasó- és önképzőkör” 

 

1914 Veleszületett gyengeség (Csecsemőkor) Az első 1914-ben, az utolsó 1966-
ban. A legtöbb 1914-ben: 7. 

1914 1914-ben a naplók kiadását kérte a Bágyoni Körjegyzőség, amik a 
megszűnt „unitár. elemi iskolában” voltak. 

1914 A sátoros ünnepek 3. napjának megtartását ez után is szükségesnek tartják. 
1914 A „Hadikölcsön alap” novemberben született az EKT 1363/1914 sz. leirata 

értelmében. 
 

1915 A „harctéren elesett vitézeknek”, felekezeti hovatartozás nélkül 
díjmentesen harangoztak. 

1915 A 22100 / 1915. május 20. Törvényszéki rendelet értelmében egy újabb 
tagosítást, birtokrendezést léptettek életbe. 

 

1916 Rák. Az első. A legtöbb 1966-ban. 
1916 Harangalap létesítése. 
 

1917 Ruházati segélyt kapott a lelkész. 
 

1919 Megjavították a lelkészi telken levő kocsiszínt. 
1919 Az erdővagyon 1919-ben érte el a legmagasabb szintet. 
 

1920 A légátusok érkezését mindig megelőzően bejelentette a dékán. 
1920 Többé ne vessenek ki iskolai adót, hanem közadakozásból teremtsék meg a 

szükséges alapot. 
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1921 Az első görög katolikussal találkozunk (Munkácsi Tivadar) , az utolsó 
pedig egy nő 1963-ban. 

1921 Az elköltözöttek és azok, akik az egyházközség terheit nem hordozták 
„elhalálozásuk esetén annyit tartoznak fizetni, mint a másfelekezetűek, 
vagyis 20 koronát”. 

 

1922 A régi Iskolai Bizottság megszűnt, de helyét az Iskolai Szenátus foglalja el. 
1922 október 8.-án emlék-istentisztelet Nagyrománia királyának, I. Ferdinándnak 

és Mária királynénak koronázási napján. 
1922 Nem lehet keblitanácsos olyan személy, aki egyházfiúi tisztét megtagadta. 
1922 Székely Tamás és Kaszás Gyula. Ez az első olyan alkalom, amikor a 

tisztüket megtagadó egyházfikat azzal fenyegeti a keblitanács, hogy 
Fegyelmi Bíróság elé állítja őket. 

1922 Beindultak a kisajátítások a román állam részéről 
1922 Az egyetemes egyházi adózás kérdése szeptember 17.-én került a bágyoni 

keblitanács terítékére. 
 
1923 május 19-ig a gyülekezet ünnepi istentiszteletek alkalmával szíve 

nyugalmára énekelhette a magyar himnuszt 
1923 1923 októberében az egyházközségnek kötelessége volt egy 180 X. 120 

cm. nagyságú román nemzeti színű zászló elkészítése, sőt ünnepnapokon ki 
is kellett tűznie azt látható helyen (Pl., a torony ablakában.). Szinte 
idekapcsolható az a felszólítás is, melynek alapján minden ünnepi 
megmozdulás végeztével el kellett énekelni a román királyi himnuszt. 

1923 július 10.-én 28 Ha 67 árat sajátított ki ismét az állam. 
 

1924 Beállt a szigorított hadiállapot. Ez olyan korlátozás volt, mely előre történt 
bejelentés alapján engedélyezett, vagy tiltott minden egyházközségi 
megmozdulást. 

 
1924 Elrendelték a pénztárnapló időnkénti felülvizsgálását- 
1924 januárjában a Felső erdőn 67 Ha 91 ár területet vettek el. 
1924 Harangalap létesítése. 
 

1925 Az egyházi helyiségekben is megkezdődött a vallásoktatás. 
1925 1925-ben rendszerességgel fújt a kisajátítás szele. 
1925 Anyakönyvek eltűnését 1925.-1931 közé kell tennünk. 
 

1926 januárjától beindult a vasárnapi iskola. 
1926 A hiterősítő istentiszteletek fogalmával először találkozunk. 
1926 Vasárnap semmilyen közmunkát nem lehet végezni az egyházközségben. 
1926 Az utolsó harangozói ház építése egybeesett a Tanácsterem építésével. 
1926 Még mindig az egyházközség viselte a kisajátított erdők terheit. 
 

1927 A tanulók támogatása egy elég fontos helyet foglalt el a segélyezések 
sorában.  

1927 A Consilier Agricol 3422 / 1927 sz. felhívása, hogy a kisajátított 
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területekért készpénzt ajánlanak fel. 
 

1928 Az első próbálkozás, amikor a keblitanács jóváhagyta a virrasztás 
megszüntetését, de a közgyűlésen elakadt a kivitelezés. 

1928 Végelgyengülés. Minden esztendőben volt. 1928-ban a legtöbb: 13. 
 

1929 Az anyák napjára vonatkozóan a legelső adatunk. 
1929 1929-ben Bágyonban is mutatkozni kezdtek a világválság jelei. 
 

1930 Az algondnoki tisztség megszűntetése 
1930 „egyházi adót idáig nem fizettek s ilyen irányú terhet nem szívesen 

vállalnak” az egyházközségi tagok. 
 

1931 1931-ben 5 szegény családról gondoskodtak, akiknek terményt és 
készpénzt juttattak.  

1931 Végre január 29.-én kimondták, hogy az ifjúságnak elengedhetetlenül 
szüksége van egy harmóniumra. 

1931 Elhatározták, hogy elárverezik a szalmás gabonával bevetett földeket is. 
 

1932 1932-ben a kántor ingyen kapott egy szekér fát. 
1932 Akik fizetési kötelességeiknek nem tesznek eleget, azok tisztségekre nem 

alkalmazhatók. 
 

1933 Választóvonalat jelent az egyházközségi közgyűlések tartásában, hiszen 
ettől az évtől évi jelentéseket írtak a lelkészek. 

 
1933 Az említett évben a következő tananyag szerint folyt az oktatás: 
 

1934 Még folyamatban volt az a per, melyet az egyházközség a kisajátítások 
miatt indított be 

1934 1934-ig a favágás ideje mindig október-november hónapban történt. 
1934 Az 1934-es „nagy fordulat” után következett be, hogy tavaszra helyezték át 

az őszi favágást. 
1934 A régi mentalítással ellentétben sikerült néhány változtatás. Elsősorban 

önkéntes alapon végezték a gyűjtést. 
 

1935 A faiskola megszűnése kb. 5 évi tevékenyés után. 
1935 A légátumok gyűjtését ismét más módszer szerint, ünnepnapokon, a légátus 

jelenlétében végezték. 
1935 Született egy rendelet, miszerint valaki táncmulatság alkalmával 

magaviseletével, viselkedésével megbontja a rendet, verekedést okoz, vagy 
azon részt vesz, egy évig ki kell tiltani a teremből. Az elöljáróság azt az 
utasítást kapta, hogy „a házszabályt a terem falára függessze ki”. 

 
1935 Nemcsak a bérlési díjakat kellett március folyamán kifizetni, hanem a bérlő 

garancia pénzt is letétbe kellett helyezzen. 
 

1936 A gyermek-istentisztelet fogalmából csak 1936-1937-ben lett valóság az 
egyházközség életében, és ezeknek helye az iskola, és nem a templom. 

1936 A „Csegezy Márton” Alapítvány adományozó levele csak 1936-ban 
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keltezett, de története 1923-ig nyúlik vissza. 
 

1937 „gyakran megtörténik, hogy a templomozás alatt is folyik a munka”. 
1937 Gyülekezési tilalom állta a vasárnapi oktatás útját. 
1937 előtt nem találunk kiemelt jegyzőkönyvi határozatot. 
 

1938 A gondnoknak is tiszteletdíjat állapítottak meg 
1938 Áldozócsütörtök jelentette az esztendő legnagyobb vallásórával 

kapcsolatos ünnepét, hiszen ekkor volt a konfirmáció. 
 

1941 Intéző Bizottság létrehozása augusztus 10. – 1942. szeptember 6. 
1941 Hosszú időre megszűnt az egyleti tevékenység, s ezzel tulajdonképpen 

1987-ig az ifjúsági egylet működéséről nem beszélhetünk. 
 

1942 1942-től az egyházközség költségvetésének 1 %-át segélyezés céljára 
fordították, de ugyanakkor a lelkész állami segélyének 1 %-a is ugyanebbe 
az alapba volt befizetve. 

 

1943 Taníttatási segélyalapot létesített az egyházközség. 
1943 -ig hiányosan tudjuk nyomon követni a pénzadományokat. 
 

1944 4 temetést szertartás nélkül végeztek a háborús viszonyok miatt. 
1944 Az eltűnt 1. Kötet Aranykönyv 1944. október 6 és 12 között. 
 

1946. március 1. A vizsgálószék fogadásával kapcsolatosan ez az első alkalom, 
amikor a lelkész, vagy a kántor felesége mellett olvashatjuk más 
asszonyok nevét is. 

 

1947. 1940 óta rendszeresen egynapos vizsgálószékkel találkozunk, de ez is 
megtévesztő, hiszen a legtöbb alkalommal előző nap este már megérkezett 
a vizsgálószék az egyházközségbe. 

1947 A Földművelésügyi Minisztérium vonatkozó utasítása értelmében sem 
fizikai, sem jogi személy többé nem adhatja haszonbérbe földterületeit. 

 

1948 márciusában már csak egy fél lépésre állott az egyházközség az 
államosítástól. 

1948 októberében egy hosszú névsort találunk, akiket „rászorulóknak” neveztek, 
és akiknek kiosztották a patakfolyási földterületet. 

 

1949 Nem nyújtott be igényt senki a szegénysegélyre. 
 

1950 A Nevelésügyi Bizottság megállapította, hogy a lelkész szeretettel és 
odaadással végezte a vallásoktatást, a fegyelem kitűnő, a gyermekek 
ruházata pedig tiszta és rendes. Ebben az évben a vallásóra kiszorult az 
iskolai keretek közül 

 

1951 1951-ben a Szeretet-otthoni tevékenységgel találkozunk 
1951 1951-ben véglegesen átment a valamivel több, mint 38 Ha erdő az állam 

tulajdonába. 
 

1952. július 18. Ez az év jelenti a „Köri közigazgatási díj” megjelenését. 
1952 Az egyházközség önként lemondott a még eddig megmaradt 

földterületéről is.  
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1953 Virágvasárnapja komoly ünnepet jelentett a vallásórára járó gyermekeknek, 
de az egyházközségi tagok számára is. 

1953 Ettől kezdve az egyházfik számát négyre emelték. 
1953 A román-szovjet barátság megünneplésére vonatkozóan van az első írásos 

adatunk. 
 

1954 A lelkész az egyházközség pénzügyi felelőse. 
 

1956 1956-ban zuhant mély álomba a vasárnapi iskola. 
1956 Az egyházközségnek semmi külső földterülete nem volt már a Cserében 

található szántón kívül. 
 

1957 A gyermek-istentiszteletek tartásával még 1957-ben is találkozunk, de 
ekkor már kezdtek akadozni, mert nagyon szórványos volt látogatottságuk. 
1960-tól nem létezett többé. 

1957 Az első alkalom, amikor a Néptanácshoz kellett fordulniuk favásárlási 
igénnyel. 

 

1959 Ennek a gazdag egyházközségnek a lelkészei kellett megérjék azt az időt, 
amikor „kenyérbonokat” szorongattak keserű érzésekkel, s végig figyelték 
a „mezőgazdaság szociális átalakítását”. 

 

1960 1960-tól látszólagos visszaesés tapasztalható a vallásoktatásban. 
 

1962 -ben kötötték legelőször azt a házasságot, amikor a másik fél ortodox. 
 

1963 csak a nyári hónapokban tartották a vallásórákat 
 

1968 A fenntartáshoz a 16 éveseknek is hozzá kell járulni. 
 

1971 Ha véletlenül nem lesz férfi, aki végezze az egyházfi teendőit, akkor nőket 
is megválaszthat a közgyűlés. 

1971 31. Csép János (1965-1971) gondnok komoly megvalósításaként tartjuk 
számon az elektromos áram bevezetését a belső emberi lakásokba.  

 

1972. július 15. Ez a második alkalom, amikor a lelkész valamilyen helyi 
ünnepéllyel köti össze a vizsgálószéket.  

1973 Az egyházközségi tagok kedvelt gyakorlata volt, hogy nem vettek részt 
saját gyermekük keresztelésén.  

1974 Templomtér kialakítása. 
 

1975 Tiszteletbeli tagokkal először találkozunk. 
 

1980 29. Rezi Elek (1980 – 1984) (először) az egyházközség élén (főjegyző, 
2008-ban), aki egy olyan hangnemet gyakorolt a régi-megszokottal 
szemben, amivel megmozgatta a lelkeket. A püspök azért küldte ezt a 
lelkészt a gyülekezetnek, hogy „a szeretet és békesség jézusi 
evangéliumának szellemében, az Isten- és emberszeretet magasztos 
parancsolatainak hirdetésével és mindennapi cselekvéssel” közösen 
megvalósíthassák gyülekezeti álmaikat. Rezi Elek a szó szoros értelmében 
a békesség, a szeretet, az egyetértés prédikátora, de a mindennapi cselekvés 
lelkésze lett. Bár idejövetele előtt történtek sajnálatos események, az 
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egyházközség híveinek unitárius hite tovább élt, és ennek szellemében 
várták az „új eget és új földet”. 

1980 -tól 3 évre haszonbérbe adta ki az egyházközség több parcellára osztva a 
szántóterületet. 

 

1981 Nem igényelte senki esketési szertartást. 
1983 Állandósulni látszik a szombatnapi vallásoktatás 
1983 1983-ban épült az új, nagyszerű lelkészi lakás. 514906 Lei 25 baniba 

került, amihez még hozzá kell adni a sok utánajárást, közmunkát, az 
élelmezést, a gondnok és lelkész naponkénti munkáját, a keblitanácsosok 
egy részének komoly hozzáállását, és azokat a kisebb kiadásokat, melyek 
kimaradtak a felsorolásból, viszont minden építkezés elmaradhatatlan 
velejárói. 

 

1984 Döntés: az áhítatokat 1984-től, a hiterősítő istentiszteleteket pedig 1988-tól 
a hívek nem igénylik.  

1985 A bibliaóra fogalmával először találkozunk 
 

1989 Iskolában, és tanácsteremben szabadon folyhatott a vallásoktatás. 
1990 1990-ben mutatkoztak az első jelek, hogy az egyházközség visszaszerezheti 

jogtalanul elvett földterületeit. 
 

1992 több mint 40 év után visszaállt az iskolai tanítás, de emellett folyt egyházi 
helyiségben is 

1992 Az egyházközség addig fogad legátust, amíg erre lehetősége lesz. 
 

1993 1993-ban fordult elő először ez egyházközség történetében, hogy nem volt 
keresztelési szertartás 

1993 A hátralékos összegekre március 1-től 10 %-os kamatot fog számítani a 
keblitanács. 

 

1996 A millecentenáriumi ünnepségsorozatra 1996. augusztus 24.-én került sor. 
 
1996 Ezen túl az is lehet keblitanácsos, aki nem volt egyházfi. 
 

23 UTÓSZÓ 
Ha még egyszer visszanéznék az egyházközség múltjára, csak azt kötném 

csokorba belőle, ami szép és jó volt, hogy olyannak láthassa magát az utókor, és ne 
tegye be e könyvet a többi alá, hanem megelégedéssel adhassa kölcsön! 
Bágyon, 1999. - Nagyvárad, 2006. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Pap Gy. László 
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24 AZ EGYHÁZKÖZSÉG TISZTVISELŐI ÉS 
TISZTSÉGVISELŐI 

Kinevezett lelkészek 
1. Kövér Tamás - 1583 
2. Dicsőszentmártoni Bálint 
3.Rétyi János 
4. Csehi Pál 
5. Szentpáli István - 1661 
6. Bogdadi Erdő András 
7. Köpeczi Nagy György 
8. Csép Bálint 1705-1709 
9. Almási János 1709-től 
10. Ajtai Kovács Jakab 1716-1735 
11. Köpeczi Boldizsár 1736-1747 
12. Balogh Mihály 1747-1755 
13. Kénosi Tőzsér János 1755-1771 
14. Uzoni Fosztó István 1771-1778 

20. Barabás Mózes 1826-1837 
21. Ferenczi Máté 1837-1861 
22. Koronka Gábor 1861-1864 
23. Csegezy László 1864-1911 
24. Kovács Imre 1911-1926 
25. Bíró István 1926-1956 
26. Benedek Sándor 1957.-1975 
27. Szabó Zoltán – 1975 
28. Nagy Endre 1975 – 1979 
29. Rezi Elek 1980 - 1984 (először) 
Rezi Elek 1985 - 1986 (másodszor) 
29. Székely Miklós 1985. 
30. Pap László 1986-1999. 

Gondnokok 
1. „Sigismund de Vagyas” 1721 
2. „Ladislaus Balog” 1741-1758 
3. Fodor Gábor 1758-1777 
4. Csegezi Mihály 1778-1810 
5. Váró Mózes 1810-1838 
6. Csegezi Tamás 1838-1854 
7. Csép Tamás 1854-1865 
8. Csegezi Ferenc 1866-1874 
9. Barra József 1875-1881 
Barra József 1887-1891 (2. 
alkalommal) 
10. Bodoczi Gábor id. 1881-1882 
11. Kovács Dénes 1882-1884 
11. Kovács Dénes 1882-1884 
12. Simonfi Ferenc 1884-1887 
13. Csép Sándor ifj. 1891-1893 
14. Csép Tamás id. 1893-1894 
15. Pálfi Máté 1895-1898 
16. Csép Mihály Mártoné 1901-1904 
17. Csép Sándor 1904-1905 
18. Csegezi Gábor 1906-1913 
19. Bottyán Gábor 1913-1914 
20. Simonfi Tamás 1915-1918 
21. Csongvay Dénes 1919-1923 

Csongvay Dénes 1928-1934 
(második alkalommal) 
22. Gál Domokos 1924-1928 
23. Pálfi Tamás 1931-1939 
24. Benke Zsigmond 1939 (először 
kb. másfél hónapig) 
Benke Zsigmond 1945-1948 
(második alkalommal) 
25. Kaszás Gyula 1940-1941 
(először) 
Kaszás Gyula id. 1948-1950 
(második alkalommal) 
26. Kovács Lőrinc 1950-1953 
27. Bottyán Balázs 1953-1955 
28. Balogh Károly 1956-1958 
29. Bíró Albert 1959-1961 
30. Kovács Miklós 1962-1964 
31. Csép János 1965-1971 
32. Csegezi Mihály 1971.-1986. 
33. Kiss Gyula 1987-1989 
34. Bodoczi László 1989-1990 
35. Bíró Domokos 1990. 
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Az egyházközség kinevezett kántorai 
1. Máttyás P. Hermány 1643 
2. Boér Márton 1650 
3. Szentiványi András 1652 
4. Homoródszentpáli Béla Péter 1671 
5. Bágyoni Szabó György 1697-ig 
6. Dersi Simó István 1705-1711 
7. Ürmösi János 1711-1719 
8. Köpei Mihály 1719-1728 
9. Szentpáli Mihály 1728 
10. Rosta István 1733-1751 
11. Solymosi Péter 1751-1759 
12. Sárdi István 1759-1763 
13. Szentiványi József 1763-1766 
14. Koncz Mihály 1766-1773 
15. Körispataki Sánta István 1773-
1788 

16. Györke István 1788-1791 
17. Barra Ferenc 1791-1801 
18. Jakab István 1801-1815 
19. Ferencz József 1816-1817 
20. Csegezy László 1817-1836 
21. Ádám István 1836-1861 
22. Paál Ferenc 1861-1863 
23. Dali Ádám 1863-1872 
24. Fodor András 1872-1896 
25. Csép Gyula 1896-1899 
26. Máthé Sándor 1901-1924 
27. József János 1924-1927 
28. Csongvay Ferenc 1928-1940 
29. Jakab Árpád 1941-1942 
30. Ferenczy Ferenc 1943-1977 

Az egyházközség jegyzői 
1. Boncza Gábor (1829) 
2. Simonfi Ferenc 1847-1853 (első 
alkalommal) 
1872-1890 (második alkalommal) 
3. Csép Mózes 1853-1858 
4. Csegezi Sándor 1858-1865 
5. Barra József 1866-1871 
6. Fodor András 1890-1892 
7. Balogh Sándor 1892-1899 
8. Simonfi Tamás 1899-1908 
9. Csongvay Dénes 1908-1917 
10. Szép Gábor 1917 
11. Árkosi András 1917-1918 (első 
alkalommal) 
12. Csép János J 1919 

13. Baranyai Pál 1921 
14. Bottyán Balázs 1921-1923 
(először) 
15. Csép János 1924 
16. József János 1924-1926 
17. Simonfi Máté 1926-1932 
18. Árkosi Dezső 1932-1933 
19. Csép Pál Mihályé 1933 
20. Gál Antal 1937-1946 
21. Csép János 1946-1950 
22. Ferenczi Ferenc 1950-1961 
23. Csép József 1962-1981 
24. Németh Tamás T. 1982-1992 
25. Mărginean János 1993-tól 

Az egyházközség pénztárnokai 
1. Csép F Márton 1870-1880 
(először) 
1899-1904 (másodikszor) 
2. Csép G Márton 1880-1882 
3. Pálfi Máté 1882-1887 
4. Csép Mihály Mártoné 1890-1892 
5. Csegezi Márton K 1893-1898 
6. Csép Tamás id. 1905-1907 
7. Csép Tamás Mózesé 1908-1910 

8. Csép József 1911-1920 
9. Baranyai Pál 1920-1921 
10. Pálfi Tamás 1922-1928 
11. Bodoczi Balázs 1929-1933 
12. Csép Pál 1934-1939 
13. Csép Lajos 1940-1945 
14. Gál Antal 1946-1949 
15. Csegezi Lőrinc 1950-1961 
16. Kovács Miklós 1968-1971 
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17. Szép József 1972-1979 
18. Kiss Gyula 1980-1986 
19. Szép István 1987-1992 

20. Árkosi Dezső 1993-1995 
21. Németh Domokos 1995- 

A harangozók 
Az egyházközség harangozóinak időrendi névsora 

1817 után Visolai István    
1841-ig Jenei Mihály  1895-1902 Budai József 
1841-1853 Szöllősi István  1902-1930 „Fogarasi Joskó” 
1853-1865 Uzorai Ferenc  1931-1943 Török György 
1865-1867 Szöllősi József  1943-1963 Fogarasi Miklós 
1867-1874 Simonfi Mózes (először)  1963-1976 Csegezi Károly 
1874-1877 Nagy Gergely  1977 Makkai Béla 
1877-1884 Simonfi Mózes (másodikszor)  1978-1987 Tarján Miklós 
1884-1890 Nagy Gergely és fia Sándor  1988-1992 Fogarasi Ferenc Gy. 
1890-1895 Csegezi Mózes  1992 Villanyharangozó 

25 Névmutató 

A-Á 
Adorján Domokos 
Ajtai Kovács Jakab 
Almási Ádám 
Almási Gergely 
Mihály 
Almási János 
Andrási György 
Andrásovszki János 
Aranyosrákosi Báló 
János 

Asztalos József 
Ábrahám István 
Ádám István 
Ádámosy Gábor 
Árkosi András 
Árkosi Dezső 
Árkosi Ernő 
Árkosi Ferenc 
Árkosi Gizella  
Árkosi György 

Árkosi János 
Árkosi József 
Árkosi Julianna 
Árkosi Mihály 
Árkosi Tamás 
Áts György 
Áts Györgyné, 
Kőműves Judit 

B 
Babos Miklós 
Bábutzi Ilonka 
Bacsó Sándor 
Bágyoni Szabó 
György 
Bajka György. 
Bakk Endre 
Balaci Lepădat 
Balázs Ferenc 
Balázsi Dénes 
Bálint Ferenc 

Balla Imre 
Balla József 
Balla Simon 
Bálo Klára 
Balog Balázs 
Balog Boldizsár 
Balog Ferenc 
Balog Gyula L 
Balog István 
Balog János 
Balog József 

Balog László 
Balog Lászlóné 
Dániel Kata 
Balog Lőrinc 
Balog Márton 
Balog Mártonné 
Balog Menyhárt 
Balog Mihály 
Balog Mihály 
(nagyobb) 
Balog Miklós 
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Balog Mózes. 
Balog Pál 
Balog Péter 
Balog S Ferenc 
Balog Sámuel 
Balog Sándor 
Balog Sigmond 
Balog Zsigmond 
Balogh Anna 
Balogh Balázs 
Balogh Domokos 
Balogh Ferenc 
Balogh Gábor 
Balogh Gábor id.  
Balogh György 
Balogh Györgyné 
Balogh Gyula L 
Balogh István 
Balogh János 
Balogh József. 
Balogh Károly 
Balogh Katalin 
Balogh Lajos 
Balogh Lőrinc 
Balogh Margit 
Balogh Mihály 
Balogh Mózes 
Balogh Pál 
Balogh Sámuel 
Balogh Sándor 
Balogh Tamás C.  
Balogh Tamás 
Tamásé 
Balogh Zsigmond 
Bányai Bálintné 
Bányai Lajos 
Barabás Mózes 
Barabás Sámuel 
Baranyai Balázs 
Baranyai Domokos 
Baranyai Ferenc 
Baranyai Gábor  
Baranyai György 
Baranyai Györgyné, 

Farkas Julianna 
Baranyai István 
Baranyai János 
Baranyai József. 
Baranyai Mózes 
Baranyai Pál 
Baranyai Sámuel 
Baranyai Sándor 
Baranyai Sára 
Baranyai Sigmond 
Baranyai Zsigmond 
Barla (Balla) József 
Barla József 
Barla Klára 
Báró József 
Barra Ferenc 
Barra József 
Barra Józsefné, 
Balogh Rozália 
Bartha János 
Bartók János 
Bek Borbára 
Béldy István 
Bencze Anna 
Benczédi Ferenc 
Benczédi Gergely 
Benczédi Pál 
Bende Béla 
Bende Emil 
Benedek Ágoston 
Benedek Ferenc 
Benedek Sándor 
Benke András 
Benke István 
Benke János 
Benke Máté 
Benke Mózes 
Benke Zsigmond 
Bethlen Gábor 
Bíró Albert 
Bíró András 
Bíró Domokos 
Bíró István 
Blényesi János 

Bodoczi Balázs 
Bodoczi Gábor 
Bodoczi György 
Bodoczi Irma  
Bodoczi István  
Bodoczi Jánosné Kis 
Judith 
Bodoczi László  
Bodoczi László ifj 
Bodoczi Márton 
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